
ATA RESUMIDA DA 651ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO, EM SESSÃO PERMANENTE INICIADA NO DIA 28 DE SETEMBRO E 

ENCERRADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

 

 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de setembro do ano dois mil e quinze, em segunda convocação, às vinte horas 

e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta e dois Conselheiros. 

 

 

2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e José Luiz Toloza Oliveira Costa 

Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 

Primeiro Secretario: Antonio Alberto Foschini 

Segundo Secretario: José Roberto Coutinho de Arruda 

Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 

 

3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino do Esporte 

Clube Pinheiros.  

 

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 

 

4) EXPEDIENTE 

Presidente – Em nome da Mesa, propôs ao Plenário e foram aprovadas as seguintes 

proposições: votos de pesar: 1) de autoria da Mesa, pelo falecimento do Associado Pedro 

Lagonegro, Procurador do Estado, Chefe de Estado em 1963, um dos primeiros Conselheiros 

da Sociedade Esportiva Palmeiras, pai do Associado Domingos Lagonegro Neto e avô do 

Associado Pedro Lagonegro Neto; 2) de iniciativa do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de 

Sousa, subscrito pelo Conselheiro Francisco Taglianetti, seu primo, pelo falecimento do 

Associado José Augusto Muller de Oliveira Gomes; 3) de autoria de Mesa, pelo falecimento 

do Sr. Antonio Chakmati, Presidente da Federação Paulista de Basquetebol; votos de louvor: 

1) proposto pelo Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, à Conselheira Maria Angélica Leite 

de Souza, Diretora Adjunta de Fitness, pela atenção dada no pronto atendimento de uma 

Associada que se acidentou na Seção de Fitness; 2) de autoria do Conselheiro Luís Alberto 

Figueiredo de Sousa, à Diretoria e ao Presidente Roberto Cappellano, pelos diversos eventos 

realizados em comemoração ao aniversário do Clube, em especial ao Vice-Presidente 

Marciano de Araújo Neto, coordenador dos festejos, tendo o Presidente agregado ao voto o 

Jantar de Aniversário, que contou com a apresentação da cantora Maria Rita; votos de 

congratulações: 1) de autoria da Mesa do Conselho: a) à Diretoria como um todo, em especial 

à Área Cultural, pela apresentação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, no dia 18 de 

setembro; b) ao Centro Pró-Memória Hans Nobiling, presidido pela Conselheira Dulce Arena 

Avancini, tendo como Vice-Presidente o Conselheiro José Roberto Carneiro Novaes Junior, 

pela realização do evento Uma Noite no Museu, em parceria com atores do Grupo de Teatro 
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do Clube, no último dia 19 de setembro; b) à Diretoria, pelo espetáculo de Ballet, que contou 

com a participação da bailarina de renome nacional, Ana Botafogo; c) ao poeta Paulo 

Bomfim, que aniversariava naquele dia, pela recente homenagem recebida do Instituto dos 

Advogados do Brasil; d) ao Instituto dos Advogados de São Paulo, na pessoa de seu 

Presidente, José Horácio Halfeld Rezende, pela passagem de seu 140º aniversário de 

fundação; e) ao Sr. Daniel Delaqua, recém-eleito Presidente do Clube Paineiras do Morumby, 

Sr. Daniel Delaqua; f) à Diretoria, pela realização do evento de premiação do Distintivo 

Esportivo Alemão (DEA), no dia 24 de setembro.  

 

Primeiro Secretário – Colocou à disposição para consulta os seguintes documentos: o 

R.A.M. – Relatório de Acompanhamento Mensal de agosto de 2015; cartas recebidas da 

Diretoria, comunicando nomeações de Diretores e Assessores com mandato até maio de 

2017. 

 

Sergio Cajado de Oliveira Gasparini – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) ao Diretor 

Adjunto de Judô Durval Pace e ao Diretor de Esportes Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, pela 

reformulação que vem sendo realizada na Seção de Judô, inclusive como a contratação de 

dois novos senseis, ambos Atletas Beneméritos, Sumio Tsujimoto e Douglas Eduardo Brito 

Vieir; 2) ao Diretor de Patrimônio Carlos Edmundo Miller Neto, pela entrega da Pista de 

Atletismo reformada e completamente dentro do prazo. Votos aprovados. 

 

Peter Alfredo Burmester – Informou que o Clube promulgou o Edital de títulos 2015, 

colocando à venda 150 títulos sociais, tendo se apresentado 469 interessados, dos quais 314 

são filhos de associados, índice bastante significativo.  

 

Presidente – Perguntou quando seriam proclamados os contemplados, tendo um Conselheiro, 

do Plenário, respondido que seria no dia seguinte. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Reiterou o voto de louvor consignado à Diretoria, em 

razão do sucesso dos eventos de aniversário do Clube, coordenados pelo Vice-Presidente 

Marciano de Araújo Netto, destacando o Desfile de Aniversário, a participação da bailarina 

Ana Botafogo e o Jantar de Aniversário, com o show da cantora Maria Rita. 

 

Presidente – Com um breve introito, anunciou a exibição do filme Relatos Olímpicos, 

produzido pelo Centro Pró-Memória Hans Nobiling, em comemoração ao 116º aniversário de 

fundação do Clube. 

 

- É exibido o filme Relatos Olímpicos. 

 

 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Silvia Schuster – Pediu informações sobre o Salão de Beleza, cujo contrato parece estar 

prestes a se encerrar, perguntando se haverá uma nova licitação para a concessão daquele 

espaço e se existe algum estudo para a mudança de local. Indagou, ainda, quando será 
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inaugurado o terceiro elevador do Conjunto Desportivo, que está fazendo falta. Aprovado o 

encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Transmitiu reclamações de associadas, a saber: 1) 

com relação aos serviços do Salão de Beleza, problema de manutenção, equipamentos e falta 

de profissionalismo, pois as associadas marcam o atendimento às 18:00 horas, por exemplo, e 

às 18:30 as funcionárias querem fechar o caixa, enquanto elas estão sendo atendidas. 

Perguntou até quando permanecerá essa situação, pois a concessionária não dá a devida 

atenção e entende que não faz parte do Clube; 2) devido ao mau cheiro, que seja mudado o 

local da central de compostagem instalada na Alameda Principal, e que voltem a realizar ali 

as feiras de artes e as tardes musicais dos finais de semana. Aprovado o encaminhamento da 

matéria à Diretoria. 

 

Telma Magalhães Buckup – Perguntou se existe um projeto para implementar personal 

trainer na Pista de Atletismo, no Tênis e na Piscina, e pediu que se mantenha a qualidade 

atual da seleção do cinema. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Pediu providências com relação ao estado de 

abandono em que se encontram a área entre a Sede Social e o Salão de Festas e o corredor 

existente atrás da Biblioteca, em especial quanto à limpeza. Aprovado o encaminhamento da 

matéria à Diretoria. 

 

 

Item 2 - Apreciação da ata da 650ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 31 de 

agosto de 2015. 

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, deu por aprovada a Ata, conforme 

apresentada. 

 

 

INVERSÃO DA ORDEM DO DIA 

Presidente – Propôs inversão da Ordem do Dia, para que se apreciasse, por último, o projeto 

de alteração do Regimento Eleitoral – Item 6, embora tenha sido reincluído em pauta com 

prioridade, por se tratar de matéria com discussão iniciada. Proposta aprovada. 

 

 

Item 4 - Apreciação do processo CD-26/2014, referente a fatos objeto de 

Representação formulada por Conselheiro, em face do Presidente da 

Diretoria e da Presidente do Departamento de Assistência Social da gestão 

anterior. 

Presidente – Fez um breve relatório do processado, e, presente o Princípio do Colegiado. 

Como não havia oradores inscritos, antes de colocar a matéria em votação consultou as 

partes, que abriram mão da defesa na tribuna. Submeteu ao Plenário a proposta da Comissão 

Processante Especial, de arquivamento do feito, à míngua de justa causa que justificasse o seu 

prosseguimento e o inconveniente de se intimarem a, constrangidamente, comparecerem para 

prestar depoimentos autoridades públicas federais e municipais. 
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Deliberação: 

Por maioria de votos, o Plenário resolveu acolher a recomendação da Comissão Processante 

Especial, determinando o arquivamento do processo. 

 

 

- Registre-se que, com base no disposto no Artigo 83 do Regimento Interno, os Conselheiros 

Aurea Lucia Ferronato, Flavia Ferronato, Regina Helena Secaf e Roberto Gonçalves La Laina 

apresentaram por escrito as razões de seu voto contrário ao acolhimento da proposta da 

Comissão Processante Especial, manifestando-se, identicamente, nos seguintes termos: 

“Vota-se contrário ao arquivamento da Representação pelos seguintes motivos: (i) não foi 

sequer concluída a fase de instrução do procedimento; (ii) o autor da Representação não 

foi ouvido; (iii) não foram ouvidas as testemunhas arroladas; (iv) não foram observados 

diversos princípios legais, tais como “o princípio do contraditório”, “o princípio do devido 

processo” e o “princípio do contraditório”; (v) há indícios de “suspeição” dos integrantes 

da Comissão processual Especial; (vi) os integrantes da Comissão Processual Especial não 

poderiam decidir preliminarmente, tampouco exigir que o Presidente do Conselho 

Deliberativo e, até mesmo, os integrantes do respectivo órgão colegiado o fizessem, ou seja, 

o princípio da “indeclinabilidade da jurisdição” não foi observado pela Comissão 

Processual Especial; (vii) há vícios, formais e materiais, no procedimento que 

comprometem a validade e eficácia do ato jurídico; e (viii) quanto ao mérito, houve nítida 

violação de norma estatutária.” 

 

 

 

Itens 5 e 6 - Apreciação dos processos CD-01/2015 e CD-13/2015, referentes a 

propostas da Diretoria, respectivamente, de concessão do título de Atleta 

Benemérito a Daniel Andrey Hernandes, da Seção de Judô, e de concessão 

do ingresso do Atleta Paulo Henrique de Almeida Teixeira, da Seção de 

Esgrima, como Associado Contribuinte, na classe Individual, 

independentemente de aquisição de título social. 

Presidente – Dada a natureza comum entre as matérias – concessão de honraria, propôs e foi 

aprovado que seriam apreciados conjuntamente este e o item seguinte da Ordem do Dia, qual 

seja o processo CD-13/2015, referente à proposta formulada pela Diretoria, de concessão do 

ingresso do Atleta Paulo Henrique de Almeida Teixeira, da Seção de Esgrima, como 

Associado Contribuinte, na classe Individual, independentemente de aquisição de título 

social. Não havendo oradores inscritos para falar, submeteu as matérias à votação, tendo o 

Plenário aprovado as propostas por unanimidade de votos. Na sequência, por oportuno, 

dirigiu-se à Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves - primeira subscritora da proposta 

inicial, de concessão do título de Associado Honorário – comentando que, certamente, em 

outubro, a Presidência da Diretoria enviará ao Conselho a proposta de concessão de 

benemerência a Tiago Henrique Oliveira Camilo, da Seção de Judô. 
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Item 3 -  Apreciação do processo CD-21/2012 - Primeira discussão e votação do projeto 

proposto pela Mesa do Conselho Deliberativo, de alteração do Regimento para 

Eleição Parcial do Conselho Deliberativo (matéria reincluída em pauta, na 

forma do disposto no inciso IV, do Art. 38 do Regimento Interno do Conselho 

Deliberativo). 

Presidente – Lembrou que a matéria foi reincluída em pauta, porque a discussão havia sido 

suspensa, para melhor exame e sistematização pela Comissão Especial que elaborara o 

projeto. Assim, no dia 8 de setembro a Mesa realizou uma reunião com a Comissão Especial 

e outros convidados, para sistematizar as questões – teses. A Mesa promoveu uma Audiência 

Pública no dia 21 daquele mês, para apresentar o Projeto de Alteração aos Associados, 

quando foram esclarecidos temas e respondidas perguntas então formuladas. Rememorou a 

origem do processo, dizendo que há dois anos e meio, discutiu-se uma proposta subscrita por 

mais de 50 Conselheiros, de reforma de um artigo do Regimento Eleitoral, que foi distribuída 

aos Conselheiros, mas não houve nenhuma emenda. A matéria foi trazida para o Conselho e 

ninguém se inscreveu para falar. Era uma alteração da maior importância e ela volta à cena 

hoje. Naquela oportunidade, verificando que o Plenário não estava ainda totalmente 

preparado para enfrentar o assunto, e porque a emenda trazia uma interpretação muito 

particular a respeito de dispositivo da Constituição da República, e, portanto, era matéria de 

ordem pública, fazendo as considerações cabíveis submeteu ao Plenário e foi aprovada a 

retirada daquela proposta e aprovada, também, superiormente, a constituição de uma 

Comissão Especial, suprapartidária, para que se aproveitasse o ensejo, fazendo a revisão do 

Regimento Eleitoral como um todo. E esta Comissão Especial produziu este trabalho, que 

hoje poderá e deverá ser objeto de discussão especificamente de seus artigos e respectivas 

emendas. Passando à discussão, informou que havia dois Conselheiros inscritos: João 

Benedicto de Azevedo Marques e Tarcísio de Barros Bandeira. Como o Conselheiro João 

Benedicto de Azevedo Marques tinha se pronunciado na reunião anterior sobre o aspecto 

geral da proposta, indagou se nesta oportunidade ele falaria especificamente sobre 

determinado artigo, ou sobre o projeto como um todo. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Respondeu que faria uma primeira análise e 

apresentaria uma sugestão de votação do projeto. Pediu licença para cumprimentar a 

Diretoria, na pessoa do Vice-Presidente Marciano Araújo Netto, coordenador, pelos festejos 

de aniversário Clube. Preliminarmente, sugeriu que o Estatuto Social, o Regulamento Geral, 

Regimento do Conselho fossem confeccionados em livretos para distribuir aos Conselheiros 

empossados, como se fazia antigamente. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sugeriu que à audiência pública, realizada com os 

associados para apresentação do projeto de alteração, fosse atribuído o título de `discussão 

pública`, já que uma audiência pública pressupõe a coleta e discussão de ideias, o quê, devido 

ao prazo exíguo, não aconteceu. 

 

Presidente – Acolheu a sugestão. Prosseguiu, explicando como funciona o sistema atual de 

votação e apuração de votos: 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Disse que houve um erro de imprensa na redação atual. 
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Presidente – Esclareceu ao plenário que o orador sempre sustenta que quando da redação 

houve um equívoco e é por isso que ele sempre tem apresentado as suas emendas. 

 

André Franco Montoro Filho – Perguntou por que no resultado apresentado nunca aparece 

fração; sempre número inteiro.  

 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (fora do microfone) – Explicou que é utilizado 

o critério de arredondamento. 

 

Presidente – Referiu que o próprio artigo 106 do Código Eleitoral dispõe que determina-se 

quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos, apurados, como é o caso aqui, 

desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 se superior. Então, se 

arredonda. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Referiu que quando apreciou a sistemática de eleições 

proporcionais, o Conselho valeu-se de um trabalho do Conselheiro Bandeira. E quando 

menciona o problema de imprensa, o Conselheiro Bandeira está se referindo a algo que o 

Plenário teria de decidir hoje, quer dizer: os candidatos eleitos para cada chapa serão 

chamados pela ordem decrescente de votos individuais. Essa questão é que tem que ser 

regulamentada, porque não temos sequer resolução a respeito. Foi um entendimento adotado 

à época, para classificação como se entenderia a questão dos votos individuais. 

 

Presidente – Reportou que, salvo engano, o objetivo do Conselheiro Bandeira estava 

contemplado em uma emenda apresentada pelo Conselheiro e hoje Diretor de Planejamento 

Andreas de Souza Fein, secundado pelos Conselheiros Severiano Atanes Netto, Luís Alberto 

Figueiredo de Sousa e outros, que seria apreciada no momento oportuno, com o que o 

Conselheiro Bandeira concordou. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Perguntou se quem se manifestou na reunião anterior, que 

estaria apenas suspensa, não poderia agora renovar a manifestação. 

 

Presidente – Respondeu que a princípio, é regimental, o Conselheiro que se manifestou sobre 

determinado assunto não poderia repetir sua manifestação nesta oportunidade, mas, todos ali 

estavam numa ampla liberdade. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Concordou, aproveitando para informar que o orador 

participaria da Comissão de Redação. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Agradeceu. 

 

Presidente – Antes de abrir a discussão, esclareceu que o projeto como um todo estava 

alicerçado em algumas teses, que passaria a expor. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Perguntou se não seria mais interessante votar ponto 

por ponto, senão quando chegar no 10º artigo ter-se-á que ´repetir o que se falou. 
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Presidente – Perfeito, podemos começar e no momento de cada artigo vou colocando quando 

for referente a uma determinada tese, é muito breve. Então vamos à discussão artigo por 

artigo. Eu gostaria apenas de dizer que os senhores fiquem à vontade para, por favor, 

querendo se manifestar a respeito de cada artigo, usar da palavra. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Para simplificar o entendimento das teses, sugeriu que 

fosse projetado e repassado o fluxograma elaborado na reunião da Mesa com a Comissão 

Especial e Conselheiros 

 

Presidente – Acompanhando a projeção do fluxograma, esclareceu que o projeto propõe a 

manutenção do sistema atual - voto individual proporcional por chapas. O Conselheiro 

Alexandre Lomonaco propõe o voto individual majoritário. Se, porventura, sua tese vingar, o 

projeto terá que ser retirado e refeito, porque ele está todo alicerçado no princípio do voto 

individual, por chapa e proporcional. Se rejeitada a tese do Conselheiro Lomonaco, 

prosseguir-se-á com o exame do projeto, artigo por artigo, e ele se dispôs a retirar suas 

emendas, que também estavam alicerçadas no voto individual. Há uma emenda do 

Conselheiro Jorge Zantut, pretendendo estabelecer o voto individual, mas permitindo a 

inscrição de candidatos por chapa; poderia o eleitor votar em quaisquer candidatos, 

independentemente das chapas que estivessem inscritos e os mais votados seriam eleitos. 

Informou que no momento oportuno arguiria uma questão prejudicial, porque a emenda 

unificava a votação no número de vagas existentes, sem diferenciar os candidatos por grupo 

(Veteranos e associados há mais de 10 anos), o que no entender da Presidência malfere o 

artigo 34, do Estatuto, além de diminuir paulatinamente a representação da categoria de 

associados Veteranos no Conselho. O Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes apresenta uma 

emenda numa interpretação ao princípio do Um homem, um voto (One man, one vote), 

propondo que cada eleitor só possa votar em um candidato, enquanto o projeto estabelece a 

possibilidade de o eleitor votar no número de candidatos - e esta é uma das inovações do 

projeto - correspondente a até o número de vagas licitadas. No sistema atual o eleitor pode 

votar em quantos candidatos quiser. Salientou que a limitação proposta não deveria ser objeto 

de preocupação, porque o sistema estará preparado para a cada voto do eleitor ir lhe 

informando, ou numa sequência de votos, quantos votos ainda lhe restam. A propósito, se 

aprovada a emenda do Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, o projeto também terá que ser 

retirado de pauta para adequação. Se rejeitada referida emenda, o Plenário passará a decidir 

sobre o voto fracionado ou integral. Explicou que pelo projeto o eleitor vota, por exemplo, em 

10 candidatos, e cada candidato tem um voto. Pela emenda do voto fracionado, que sintetiza o 

que o Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira sustenta, continua o voto sendo unitário, mas 

se o eleitor votar em 10 candidatos, cada candidato terá 1/10 de voto.  Posteriormente, o 

Conselho discutirá o limite de votos por eleitor, havendo emenda do Conselheiro Guilherme 

Domingues de Castro Reis, mas que será retirada. A Mesa, atendendo a uma sugestão de 

Conselheiro, e é possível fazê-lo, há uma solicitação praticamente da unanimidade do 

Conselho, proporá que se limite às chapas que inscrevam candidatos até o máximo das vagas 

disponíveis. O projeto, dentro de um espírito pluralista havia concebido a possibilidade de 

cada chapa inscrever candidatos até uma vez e meia do número de vagas licitadas. 

Posteriormente, há a questão da Suplência, e aí mais uma tese, que merece uma explicação. O 

projeto preocupou-se em acabar com o sistema inicialmente concebido, porque naquele 

momento era necessário, mas que agora pode ser superado, do rodízio entre Suplentes, como 

é hoje. Em síntese, explicou que em cada Grupo – A e B, como as chapas se extinguem na 
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eleição seguinte, os Suplentes permanecem nesta condição por dois anos. O Conselheiro 

eleito na última eleição – maio de 2014 – é substituído por um Suplente da chapa pela qual 

ele concorreu. Os Conselheiros eleitos nas eleições anteriores à última – 2010 e 2012 – são 

substituídos pelo sistema de rodízio, conforme uma resolução concebida na Presidência do 

Conselheiro Alberto Fasanaro O projeto propõe que os Suplentes permaneçam nesta condição 

pelo período correspondente ao da eleição disputada, isto é, por seis anos, esgotando 

gradualmente o sistema de rodízio, o que deverá ocorrer definitivamente em maio de 2020. 

 

Ivan Gilberto Castaldi Filho - Entendeu inadmissível aplicar o rodízio, convocando um 

suplente de outra chapa no caso de Conselheiro eleito em eleição anterior à última, cuja chapa 

pela qual concorreu não tenha deixado de existir - como é o caso da chapa a que pertence – 

pois este tem que ser substituído por um suplente da época da sua eleição. E adiar por seis 

anos a correção desse erro é retroceder no tempo, não tem sentido, nem guarida no Código 

Civil. Por mais boa vontade que se teve para implementar esse sistema de rodízio, que até 

agora ninguém consegue explicar direito, não tem sentido prorrogar por mais seis anos. Caso 

esta Casa vote pelo acatamento de entrada em vigor, não seja retrocedido, seja respeitada a 

suplência dos anos anteriores também, independentemente de se terminar as chapas. A 

relação nominal dos Suplentes permanece. Então, aquela relação de seis anos atrás está lá. Se 

eventualmente o Suplente se candidatou novamente e foi eleito, vale a sua situação posterior. 

Deve-se corrigir isso já, fazendo igual ao Código Civil Nacional: o suplente é daquele 

mandato do qual o efetivo foi eleito e o Suplente o ajudou a se eleger. 

 

Presidente – Informou que a questão da Suplência seria apreciada no momento oportuno, 

entretanto lembrando que o tempo do Suplente é de dois anos. A cada eleição renova-se o 

terço do Conselho, e, evidentemente, aqueles que não foram eleitos são Suplentes daquele 

pleito. 

 

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Observou que não há nada pior que um Suplente de sua 

chapa ser de outro grupo político. 

 

Presidente – Entendeu. Continuando, disse que em seguida às teses mencionadas será 

apreciada a questão da vigência. Entrar em vigor imediato, ou um ano após, na forma do 

artigo 16 da Constituição Federal, que estabelece que as inovações de procedimentos 

eleitorais têm que esperar um ano para viger.  

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Quanto ao limite de candidatos por chapa, entendeu 

que a Mesa na oportunidade proporia que fosse igual ao número de vagas. Quanto à outra 

tese, o que se tinha era que o eleitor poderia votar em um candidato, ou em tantos quantas 

fossem as vagas, ou sem limite. 

 

Presidente – Explicou que se a proposta do projeto não fosse aprovada, vigoraria o limite 

atual, em que o eleitor pode votar em quantos candidatos quiser e a chapa pode inscrever 

candidatos até uma vez e meia do número de vagas. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Agradeceu. 

 

Presidente – Passou à apreciação do artigo 1º do projeto. 
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André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Para encaminhamento da votação, 

propôs que primeiro fossem votadas as teses. Depois, a Comissão de Redação, em função dos 

princípios aprovados, elaboraria a redação e voltaria com a matéria para votação do Plenário. 

 

Presidente – Explicou que a primeira tese tratava exatamente do artigo 1º, havendo a emenda 

do Conselheiro Alexandre Lomonaco para estabelecer o voto individual majoritário e, o 

projeto, o voto proporcional. Em seguida, seriam votados os artigos subsequentes, que 

praticamente não tinham emendas. Se o projeto vingasse, permaneceria a redação do projeto, 

até chegar à segunda tese, terceira, quarta e discutiríamos no momento, porque se votássemos 

agora, antecipadamente, quando chegasse no artigo respectivo, ele teria que relembrar a tese. 

Como o Conselheiro Montoro insistiu na sua proposta, ponderou que tinham outros artigos 

que não eram objeto de tese e o Conselho teria que apreciar cada um deles. 

 

Roberto Gonçalves La Laina – Reforçou o pronunciamento do Conselheiro Montoro, 

dizendo que poucos estavam entendendo os conceitos. 

 

Presidente – Consultou se os Conselheiros tinham entendido o que fora apresentado, tendo o 

Plenário respondido que sim. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Entendeu que a proposta do Conselheiro Montoro era 

de que se intercalasse a explicação do fluxograma com a votação da proposta, mas o 

proponente esclareceu que havia proposto que se votasse a tese e, depois, a Comissão de 

Redação estabeleceria o texto. 

 

Presidente – Lembrou que o Regimento estabelece que pode-se votar artigo por artigo ou 

votar em bloco. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques (fora do microfone) – Lembrou que havia, ainda, o 

problema da emenda do Conselheiro Sergio Vergueiro. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Disse que melhor seria se o Plenário votasse 

acompanhando o fluxograma na ordem dos artigos, mas não nada impedia votar uma tese que 

estivesse em artigos anteriores. Isso daria uma compreensão muito melhor ao Plenário. Isto é, 

acompanhando o fluxograma, quem quisesse falar sobre ausência ou não de chapas já falaria; 

depois, sobre continuar proporcional ou não; na sequência, sobre a quantidade de candidatos, 

e vamos colocando os artigos nessa sequência.  

 

Presidente – Pela manifestação do Plenário, entendeu que a votação seguiria de acordo com 

o fluxograma. 

 

Plínio Luiz Kouznetz Montagna (fora do microfone) – Perguntou se não seria o caso de 

votar primeiro se se manteria a redação vigente. 

 

Presidente – Respondeu que a Comissão apresentou um projeto, que foi distribuído aos 

Conselheiros e recebeu emendas. Então, seriam votados o projeto e as emendas. Quem 

entendesse pela permanência do texto atual deveria votar contra a proposta e suas emendas. O 
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que ele não podia era perguntar, como preliminar: Os Senhores estão de acordo com que se 

modifique o projeto eleitoral?  

 

André Franco Montoro Filho – Defendeu que o Presidente deveria consultar se o Plenário 

concordava com a alteração do Regimento, sem prejuízo das emendas. Se o Plenário fosse 

favorável à mudança, votar-se-iam o projeto e as emendas; se fosse contrário, estaria 

resolvido pela manutenção do Regimento vigente. 

 

Presidente – Para eliminar aquela dificuldade, desde logo submeteu ao Plenário a proposição 

do Conselheiro Montoro. 

 

Cândido Padin Neto – Concordou com o Conselheiro La Laina no sentido de que muitos 

não estaria entendendo o que estava acontecendo. 

 

Presidente – Ponderou que talvez não estivessem entendendo porque não houve uma leitura 

prévia, atenta do projeto e era importante, pois o Colegiado estava decidindo um aspecto 

vital. “Eu não citei uma poesia gratuitamente, eu disse, não estou conduzindo a nada, que a 

hora é de travessia, há que se ousar fazê-la. Os que entenderem que não se deva fazê-la 

poderão ficar reféns e à margem de si mesmos.” 

 

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Referiu que foi feita uma audiência e que aquilo seria um 

desrespeito ao associado. 

 

Presidente – Salientou que houve uma audiência pública com associados e Conselheiros 

convidados; muitos não vieram. Foi feita uma proposta, que não diria se era de conforto ou de 

desconforto. Um Conselheiro pediu que a Presidência consultasse o Plenário se queria que 

ficasse como está ou se gostaria de pelo menos debater o que durante dois anos e meio uma 

Comissão fez e trouxe à apreciação. Apresentaria a proposta, se fosse objeto de discussão, 

estava preparado para fazê-lo; se não fosse, ficaria para as lembranças históricas; quem sabe 

um dia alguém recuperará e entenderá que isso tem as suas vantagens. 

 

Marcio Zenettin de Paschoal – Entendeu que não tinha o menor senso votar a continuidade 

da proposta. Certamente, quem queria votar uma proposta daquela natureza não tinha lido 

nenhuma página das regras para ser feito. Poderia até ser que no final de 10 sessões ninguém 

mudasse nada, mas todos teriam lido e saberiam o que estava acontecendo. Senão, para que 

estamos aqui? 

 

Presidente – Referiu que até por respeito ao trabalho que foi feito, no mínimo os 

Conselheiros deveriam ouvir, ler o que estava sendo proposto e votar com dois princípios 

muito simples, que é o que deve conduzir a votação de todos aqui: de acordo com a sua 

ciência particular e de acordo com a sua consciência subjetiva. Se o projeto fosse rejeitado, 

perfeito, mas teria sido votado item por item, até para que se pudesse respeitar aquilo que o 

próprio Plenário deliberou, que foi a constituição de uma Comissão para elaborar um 

anteprojeto. 
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Antonio Moreno Neto – Sugeriu que como premissa básica fosse votada a manutenção ou 

não do sistema proporcional, já que as outras mudanças eram particularidades da primeira 

alteração. Depois, se fosse o caso, dar-se-ia sequência nas outras votações. 

 

Presidente – Observou que uma leitura do que foi apresentado seria de rigor para se entender 

o que estava se passando. 

 

Antonio Alberto Pascarelli Fasanaro – Entendeu inaceitável o Plenário votar se concordava 

ou não com a mudança a esta altura dos acontecimentos; isso maculava o Conselho, o seu 

sentimento e todo o trabalho realizado. Bastaria, então, que os Conselheiros que entendessem 

que não deveria haver nenhuma mudança, rejeitassem as propostas na medida em que fossem 

votadas.  

 

Presidente – Disse que a manifestação orador era muito providencial, mas que ele, 

Presidente, não se prende por nenhum formalismo, por nenhuma frustração, porque não tem 

esse sentimento; já tem bem situada sua posição. Seria demasia repetir o que disse, o 

Conselho aprovou; fizemos um trabalho exaustivo; e estava trazendo o trabalho ao Conselho 

como uma proposta que os Conselheiros deliberaram. Agora, uma situação cômoda dessas, de 

se revogar, ficava ao critério de cada qual. 

 

José Luiz Toloza Oliveira Costa – Salientou que o trabalho de alteração do Regimento era 

complexo, mas as quatro teses a serem votadas eram muito simples: 1ª) se vamos ou não 

eliminar as chapas; 2ª) se o eleitor poderá votar só em um ou em vários candidatos; 3ª) se o 

voto será integral ou fracionado; 4ª) suplência. Agora, cada uma dessas teses recebeu 

emendas. A primeira tese, que é o artigo 1º, recebeu emenda dos Conselheiros Lomonaco e 

Sérgio Vergueiro, de eliminação das chapas. O Conselheiro Lomonaco entende que as chapas 

devem ser extintas. Se sua emenda tiver maioria de votos, teremos que retirar o projeto de 

votação. Essa é a primeira tese. Então, temos que caminhar, é o artigo 1º. 

 

André Franco Montoro Filho (pela ordem) – Ponderou que já tinha sido feita uma votação, 

que ele havia perdido. Ele queria a mudança, mas a maioria não quis. 

 

Presidente – Esclareceu que não tinha proclamado o resultado. 

 

André Franco Montoro Filho – Pediu que o Presidente invertesse a votação para confirmar 

o resultado.  

 

Presidente – Reiterou que não havia proclamado o resultado. 

 

André Franco Montoro Filho – Insistiu que fosse invertida a votação, dizendo esperar que 

aí, então, a maioria do Plenário votasse a favor de haver mudança. 

 

José Luiz Toloza Oliveira Costa – Com os seus esclarecimentos prestados, entendeu que a 

matéria poderia ser colocada em votação novamente. Eram quatro teses e cada uma seria 

votada. 
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Presidente – Respondeu que depois que o próximo orador falasse consultaria os 

Conselheiros, sem receio, se estavam dispostos a enfrentar a discussão do anteprojeto ou 

pretendiam manter a situação em que está hoje. Não tenho receio nenhum de fazer essa 

proposta. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Em que pese o grande esforço e o trabalho realizado 

pela Comissão Especial durante dois anos, disse que para ele era muito cristalino que a 

primeira decisão seria se o Conselho queria ou não fazer a mudança, como propunha o 

Conselheiro Montoro, inclusive agora, com as ideias melhor explicitadas. 

 

Plínio Luiz Kouznetz Montagna – Falou a partir de alguns comentários que feitos sobre a 

sua proposta. Disse que leu, acompanhou perfeitamente, estava presente e fizera essa 

proposta de fazer essa votação que foi feita. Por um simples exercício de lógica, só isso. 

 

Presidente – Disse que faria a votação. 

 

Roberto Gonçalves La Laina – Tendo em vista o cenário todo e agora mudança do escopo 

da votação, se era a favor ou contra alteração, pediu fosse feita votação nominal. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Comentou que não se levantou contra a votação da 

matéria, mas contra a possibilidade de não se discutir a matéria. A menos que alguém 

consultasse se o Plenário estava esclarecido, não tinha como votar sem entrar em discussão 

primeiro; isso seria nulo. 

 

Presidente – Disse que estava claro o seu empenho em preservar o direito sagrado a todo 

Conselheiro de falar, mas Conselheiros, e eles têm esse direito, levantaram a questão de 

querer ou não mudar. As razões pelas quais assim se posicionou as compreendia e tinha que 

colocar em votação. E é preciso coragem para examinar, discutir e apreciar os temas e é para 

isso que o Conselho foi eleito. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Referiu que é um direito do Plenário votar se quer ou não 

mudar para facilitar, mas a discussão sequer tinha sido aberta; só tinham sido feitos apartes. O 

Conselheiro João Benedicto ocupou a Tribuna, mas não falou de nada. Votar sem abrir 

discussão seria uma novidade para o Conselho. 

 

Severiano Atanes Netto – Disse que apesar de alguns insistirem que o Conselho não 

entendia exatamente o que estava votando, todos estavam esclarecidos, sendo importante 

manter a proporcionalidade. Embora o Presidente o tenha interrompido, por estar abordando o 

mérito, pediu licença, lembrando que antes da proporcionalidade ser implantada, fora eleito e 

imediatamente colocou-se contrário à situação antiga, recebendo o apoio do então Presidente 

do Conselho, Sergio Lazzarini, conseguindo revolucionar o sistema eleitoral. Isso não podia, 

nem devia ser mudado e a Casa estava consciente. Da mesma forma, defendeu que o número 

de votos por eleitor deveria se limitar ao número de vagas, situações que se os Conselheiros 

não discutirem não serão resolvidas. 
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Presidente – Ressaltou que o projeto trazia as mudanças que o orador mencionou, e houve 

quem propôs para se colocar, comodamente, fica ou não fica. E ele, Presidente, não tinha 

nenhum receio de colocar isso em votação. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa (questão de ordem) – Pediu que o Sr. Presidente 

esclarecesse, pois no seu entender aquela proposta poderia ser interpretada como uma 

proposta de substituição de tudo ou de modificação, que são propostas que precisam 72 horas 

e todo um ritual estabelecido, o que parece não teria sido feito. 

 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Endossou a questão de ordem suscitada. 

 

Presidente – Explicou que há dois anos o Conselho baixou uma resolução que se devesse 

constituir uma Comissão suprapartidária para elaborar um anteprojeto do Regimento 

Eleitoral. Essa Comissão foi nomeada e durante dois anos e meio se debruçou sobre o tema e 

preparou um anteprojeto, que os Conselheiros podiam até rejeitar, mas tinham a obrigação e o 

dever de discutir, debater e votar. Recebeu a questão de ordem, porque o Regimento é muito 

claro quando estabelece que apresentada a proposta, distribuída aos Conselheiros para 

apresentar emendas, deve ser objeto de discussão e deliberação. Se 72 horas antes houvesse 

sido apresentada uma proposta, chamada substitutiva, assinada por 20 Conselheiros, 

submetida, no caso, à Comissão Jurídica, pedindo a revogação total do projeto, para que 

continue a viger o projeto existente, aí sim, traria como preliminar essa discussão. Mas isso 

está sendo feito extemporaneamente, razão pela qual afastou a questão de quer mudar ou não 

quer mudar à míngua da apresentação de proposição substitutiva, que levasse à obrigação de 

o Conselho a deliberar pela permanência como está ou pela alteração. Passou, então, à 

apreciação do artigo 1º, prestando esclarecimentos sobre o texto do projeto e suas emendas. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Comentou que há mais de 30 anos acompanha e participa 

pessoalmente de eleições no Clube. Então, acompanhou uma época que existia Chapa 

Amarela e Chapa Azul - eventualmente surgiam chapas menores - e que o voto era 

majoritário. Em dois momentos, no começo da Amarela e no ano que surgiu a Mobilização, 

descobriu-se que, matematicamente, convencendo todos a votar no mesmo grupo, a 

eventualmente se conseguia todos os candidatos de apenas um grupo. Assim aconteceu no 

primeiro ano na Mobilização e no primeiro ou segundo ano da Amarela. Há doze anos, 

quando a Mobilização entrou, as pessoas deste grupo concluíram que não era justo ao Clube 

que fossem eleitas apenas pessoas de uma mesma corrente política. Então, foi criada a 

proporcionalidade, que permite a participação de vários grupos, o que é um avanço e não 

deveria ser mudado. Reportou que sua experiência no Conselho mostrou que não se deve 

recuar ao que era antes, ou seja, o que está se falando como voto individual majoritário, que 

isso permite a formação de chapas virtuais e outras coisas. Apesar de aqui se falar 

conceitualmente que as chapas após as eleições desaparecem, o fato é que elas nunca 

desapareceram e pioraram muito depois de implantada a proporcionalidade. Ora, somos todos 

seres humanos, nos irmanamos numa eleição, normalmente difícil. Um pede voto para o 

outro, um cria alguma forma de reciprocidade com o outro e aqui passa a se aprovar ou não 

geralmente teses do grupo majoritário. As menores chapas, se não estiverem de acordo com a 

maioria, não conseguem aprovar nada. Criamos uma forma de integralizar times aqui dentro. 

Explicou que o voto individual é a consequência de sua emenda; mas a tese que interessa é o 

fim das chapas. Afirmou que tem confiança que teríamos resultados melhores de 
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desenvolvimento para o Clube se nos livrássemos desse peso de ter um único grupo, de votar 

sempre com nosso grupo. Vamos votar com teses e acabar com as chapas. 

 

Presidente – Sintetizando, disse que a emenda do Conselheiro Lomonaco eliminava o 

conceito de chapa, para passar a viger apenas o voto da maioria. Lembrou que no encontro 

anterior houve manifestações pela preservação do sistema atual, dos Conselheiros Sérgio 

Lazzarini, Antonio Moreno Neto, Francisco Carlos Collet e Silva e, hoje, do Conselheiro 

Severiano Atanes Netto, na mesma linha. 

 

Célio Cássio dos Santos (pela ordem) – Disse que talvez o Plenário não tivesse entendido 

direito, mas o incomodou o Sr. Presidente ter aceitado a questão de ordem do Conselheiro 

Luís Alberto, apenas por uma razão. A proposta do Conselheiro Plínio poderia ter sido 

retirada, poderia não ter sido aceita sem problema algum, o problema é que já havia sido 

votada. 

 

Presidente – Ponderou que não havia proclamado o resultado da votação, porque logo depois 

que foi votado, vários falaram e não proclamou. 

 

Célio Cássio dos Santos – Insistiu, dizendo que definitivamente já havia sido feita a votação; 

era uma questão de saber quem ganhou e quem perdeu, daí a inversão. Perguntou se pode 

haver uma proposta, depois de ter ocorrido a votação para que a matéria não fosse votada. 

 

Presidente – Respondeu que para que não fosse votada, evidentemente, ela dependeria de 

uma emenda substitutiva. 

 

Célio Cássio dos Santos – Concordou. Entretanto, o problema era que efetivamente tinha 

sido votada, independentemente da proclamação do resultado. 

 

Presidente – Remeteu-se ao Regimento do Conselho, dizendo que está previsto que a 

votação só se encerra com a proclamação do resultado. Como o Conselheiro Célio tornou a 

insistir que tinha sido colocado em votação, prosseguiu, argumentando que colocou em 

votação, houve uma questão de ordem, houve uma solicitação - dê-me os fatos que eu te darei 

o direito - e verificou, examinando o artigo 44: Substitutiva é a proposição apresentada para 

substituir outra já existente sobre o mesmo assunto. E ela era substitutiva. Não retirar, 

simplesmente ignorá-la, só uma proposição substitutiva. Recebeu como questão de ordem e a 

indeferiu. Da sua decisão caberia recurso ao Plenário, que decidiria se a Presidência acertou 

ou não, apenas isso. Agora, como não havia proclamado o resultado, a matéria não estava 

exaurida. 

 

Célio Cássio dos Santos – Perguntou se mesmo a matéria tendo sido votada. 

 

Presidente – Reiterou que a matéria tinha sido votada, mas não foi proclamado o resultado. 

Nesse momento foi suscitada uma questão de ordem, no sentido de que a Presidência não 

poderia levar em votação, então não poderia prosseguir em algo que é anti-estatutário. 

 

André Franco Montoro Filho – Referiu que o que estava em votação era o projeto e havia 

emendas. Se a Presidência colocasse o projeto sem prejuízo das emendas, estaria 
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absolutamente estatutário; aí quem fosse contra tudo votaria contra o projeto. Não havia 

emenda nenhuma; era aquilo que veio ao Conselho, e o que veio foi: há essa proposta. Aí 

foram feitas várias emendas. O senhor coloca essa proposta, sem prejuízo das emendas. Se 

ela for rejeitada está rejeitado tudo. Se ela for aprovada aí se discute as emendas. Esse é o 

procedimento de toda câmara legislativa. 

 

Presidente – Observou que o Regimento estabelece que tem que votar as emendas das 

proposições. Depois, votar a proposição. A tese do orador, ela se vingará rejeitando-se as 

emendas, rejeitando-se a proposição, aí vai vigorar o texto atual. O que ele, Presidente, não 

poderia fazer era desobedecer o Regimento. As emendas serão votadas em relação à 

substitutiva, inciso II, do 48, ou a proposição a que se refiram, na ordem do parágrafo único, 

do 45: supressiva, aglutinativa, modificativa, aditiva. É isso que estavam fazendo. 

 

Antonio Moreno Neto – Salientou que houve uma reunião do Conselho, onde várias pessoas 

se manifestaram, inclusive ele, orador; faltou o Conselheiro Lomonaco, que já se manifestou. 

Houve audiência pública para esclarecimentos. Então, já era hora de votar e deixar os 

detalhes de lado.  

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Comentou que está no Conselho há pouco tempo e 

sempre contrário à situação que encontrou aqui: há uma clara divisão entre um lado e outro, o 

que muitas vezes impede os Conselheiros de discutir as coisas que são boas ao Clube e nivela 

a discussão por baixo. Então, adoraria que existisse uma proposta que acabasse com as 

chapas, mas é um engano achar que isso seja possível. Isso não acontecerá no Pinheiros, em 

que se tem 60, 70 posições para um Conselho que toma definições num Clube com a 

importância do E.C. Pinheiros, de 38 mil associados, que votará um orçamento maior que a 

maior parte da cidade de São Paulo e as pessoas não se organizarão para tentar conduzir suas 

vontades, seus modelos de gestão, seus grupos. Em que pese existir essa situação que se vê 

hoje, que tem muito a ver com o poder e com tudo que se decide do Clube, com a 

possibilidade de todas as coisas que podemos interferir aqui dentro para decidir, com a 

amizade, com as formas de pensar, as pessoas acabam se organizando em grupos políticos 

com pensamentos diferentes, não podemos matar isso e acabar com a transparência que existe 

para o associado e para o próprio Conselho, porque temos um sistema hoje que está 

contaminado. Confessou que sua preocupação é que se acabássemos com as chapas e todos se 

candidatassem ao Conselho, estaríamos na verdade nos enganando, porque essas pessoas vão 

continuar se organizando de uma forma ou de outra e a única coisa que estaremos fazendo é 

deixando menos transparente ao Clube e ao próprio Conselho a que exatamente as pessoas 

estão se propondo, enquanto que a chapa força a pessoa a tomar uma posição e dizer a que 

linha de pensamento ela é favorável. E todos têm direito de ter uma opinião diferente. Uma 

das coisas mais legais aqui é você ter uma minoria que pode se fazer representada no 

Conselho e através do debate ou da opinião da maioria. Em virtude disso, a exclusão de 

chapas acaba trazendo uma involução no processo, porque gera uma falta de transparência, 

que pode contaminar o ambiente político do Clube de uma forma que não é aquela, que 

entendo que é o que o Conselheiro Lomonaco quer; o que ele quer é melhorar, não piorar. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado (aparte) - Reportando-se à emenda que pretende acabar 

com a proporcionalidade do voto e a que restringe um voto por eleitor, perguntou qual era a 
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opinião do orador com relação ao risco de só os mais conhecidos receberem esse um voto e 

com isso acabar, ou diminuir muito a renovação, que hoje em dia se enxerga.  

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Respondeu que num clube associativo, onde a maior 

parte dos associados não é politizada, apenas cinco mil pessoas vêm votar em cada eleição e 

vêm pelos amigos. No momento em que dissermos para essas pessoas que elas só poderão 

votar em um candidato, ao invés de cinco mil, teremos mil pessoas votando. Além disso, 

corremos o enorme risco de dar muita voz e só voz às pessoas mais populares, enquanto que 

outras pessoas, que podem agregar realmente, que têm conhecimento intrínseco da cultura do 

Clube, ficariam sem poder participar. Disse que é contra isso. 

 

Presidente – Consultado, esclareceu ao Conselheiro André Franco Montoro Filho que a 

emenda do Conselheiro Lomonaco eliminava o sistema de chapa; estabelecendo o voto 

individual majoritário. 

 

Severiano Atanes Neto – Contou que é Conselheiro há mais de 30 anos, tendo concorrido na 

última eleição pela Chapa Mobilização, que promoveu a mudança para o sistema de eleições 

proporcionais, para tanto criando as chapas. Observou que se voltarmos ao sistema antigo, 

acontecerá como antes: um grupo se forma e preenche todas as vagas, tomando posse 60 

Conselheiros do mesmo grupo. E à época que foi elaborada a proporcionalidade, o grupo de 

oposição entendia que estaríamos dando um voto, porque tínhamos eleito naquele momento 

60 Conselheiros e de repente aquela bancada demoraria seis anos para se normalizar. Mas não 

aconteceu nada disso; dois anos depois havia uma mudança completa no Conselho e outro 

grupo imediatamente tornou-se a maioria. Hoje, com a proporcionalidade temos grupos 

menores, mas que participam do Conselho, que opinam e que são respeitados. De forma que 

voltar ao sistema antigo é um retrocesso bastante desfavorável ao Conselho. 

 

Presidente – Reiterou que a proposta do Conselheiro Alexandre Lomonaco eliminava o 

conceito de chapa e previa o voto da maioria que definiria a eleição dos candidatos.  

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Explicou que sua emenda acabava com as chapas e criava 

salvaguardas para a não existência das mesmas. Não se tratava absolutamente de voltar ao 

passado, mas de um conceito. Por isso que se aprovada seria preciso retirar o processo de 

pauta e rediscuti-lo.  

 

Cândido Padin Neto – Referiu que votar diretamente no Conselheiro não implicaria nessa 

situação, mas não estava explícito que haveria salvaguardas. O intuito é que todos sejam 

amigos, entretanto, da forma como estão as chapas isso não estava acontecendo. 

 

Presidente – Submeteu ao Plenário a emenda do Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco, 

que foi rejeitada por expressiva maioria. Em função disso, ficaram prejudicadas todas as 

demais emendas do mesmo proponente. Em face dessa rejeição, consultou o Plenário, que 

concordou que estava prejudicada a emenda do Conselheiro Sergio Vergueiro ao “caput” do 

artigo 1º, prevendo a inscrição individual do candidato. Prestou esclarecimento a respeito ao 

Conselheiro Luiz Guilherme Laraya Kawall. 
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Cândido Padin Neto – Entendeu que o voto fracionado favoreceria a chapa com candidato 

único, com o quê discordou o Conselheiro Alberto Fasanaro. Na sequência, o orador 

pretendeu discutir o conceito que individualmente não é chapa, mas a matéria estava superada 

pela votação do plenário. 

 

Presidente – Submeteu à votação o artigo 1º do projeto à votação, que foi aprovado por 

unanimidade. Registrou que o Conselheiro Guilherme Domingos de Castro Reis retirou as 

emendas que apresentou aos §§1º e 2º do artigo 1º. Submeteu ao Plenário os §§1º a 4º do 

projeto, que foram aprovados por unanimidade de votos.  

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Entendeu que deveriam ser votados somente os 

dispositivos do atual Regimento que tivessem sido alterados pelo projeto. 

 

Presidente – Disse que colocaria artigo por artigo, porquanto receava que muitos não 

tivessem lido o projeto. Quanto ao §5º do projeto, em que a Comissão propôs manter o 

número de candidatos inscritos em cada chapa não poderá ser superior a uma vez e meia o 

número de vagas, explicou que houve de inúmeros Conselheiros a solicitação de se limitar o 

número de candidatos inscritos por chapa ao número de vagas licitadas. Então, se fosse um 

consenso da Casa, porquanto ninguém no prazo de 20 dias apresentou emendas com relação a 

esse dispositivo, o que em tese me permitiria colocar essa votação e, só porque não há 

emendas, a Presidência apresentaria como emenda da Mesa, que os candidatos inscritos 

tenham o número limitado às vagas licitadas. Submeteu esta possibilidade ao Plenário, que 

concordou com que a Mesa fizesse a emenda. 

 

Cândido Padin Neto – Concordou, mas entendeu que deveria haver um número mínimo de 

inscritos por chapa, para que a chapa tivesse uma representatividade. 

 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Perguntou se o limite de candidatos seria estabelecido 

por grupo (Veteranos e Associados há mais de dez anos). 

 

Presidente – Respondeu que chapas poderiam apresentar o número de candidatos até o limite 

correspondente às vagas licitadas para cada grupo. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado (pela ordem) – Imaginando que os Conselheiros já 

estavam cansados e que a matéria não se esgotaria naquela noite, e até para criar um ritmo 

para a próxima reunião, na linha do que dissera o Conselheiro Luís Eduardo Dutra Rodrigues, 

propôs que quando da votação não fossem lidos em Plenário os artigos do Regimento atual 

que não tivessem sido objeto de alteração no projeto. 

 

Presidente – Deu razão ao orador. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Manifestou-se contrário à proposta da Mesa, 

entendendo que o critério de som da batida de palmas talvez não fosse o critério das pessoas. 

 

Presidente – Respondeu que colocaria a proposta em votação. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Prosseguindo, disse que estavam falando tudo com a 

representação do bloco de ideias e se sentia muito à vontade de dizer que o bloco do qual tem 

participado, que tem muito claramente colocado as suas propostas de governança, não 

entende que isso seja uma proposta boa para ser colocada da forma como foi, porque não 

permitiu a quantidade de estudos tão profundos quanto tiveram todas as outras.  

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Como Membro da Comissão Especial, manifestou-se 

pela manutenção do §5º proposto no projeto, tendo sido acompanhado neste aspecto pelo 

Conselheiro Célio Cássio dos Santos. 

 

Presidente – Eu vou colocar em votação. 

 

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Propôs que nas próximas reuniões os dispositivos fossem 

votados em bloco, exceto se houvesse modificação. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Lembrou que na reunião anterior, com base em 

inúmeros precedentes, havia sugerido que a Mesa formulasse a proposta quanto ao limite de 

candidatos por chapa, penitenciando-se por não tê-lo feito no prazo para emendas, e que a 

Presidência naquela oportunidade tinha se manifestado favoravelmente. Então, seria uma 

questão do Colegiado decidir se manteríamos a situação de uma vez e meia, que lhe parecia 

um pouco incongruente, ou estabeleceria o limite de candidatos ao mesmo número de vagas. 

 

Presidente – Respondeu que se simplesmente fizesse como emenda da Mesa e colocasse ao 

Plenário, estaria usurpando a competência soberana do Colegiado. Então, submeteria à 

votação. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Ponderou que em vezes anteriores a Mesa entendeu 

e colocou em votação, e que a Presidência já tinha se manifestado positivamente à sua 

sugestão. Portanto, seria só submeter a proposta ao Plenário. 

 

Presidente – Reafirmou que a Mesa, atendendo a sugestão de inúmeros Conselheiros, 

poderia apresentar uma proposta limitando o número de candidatos da chapa ao número de 

vagas. Mas no projeto distribuído aos Conselheiros – e não houve emendas - ficou concebido 

que o número de candidatos inscritos por chapa poderia corresponder a uma vez e meia das 

vagas licitadas. Submeteu ao Plenário, que aprovou que a Mesa elaborasse uma emenda, para 

que se limitasse o número de candidatos ao de vagas. 

 

Cândido Padin Neto – Comentou que gostaria que a leitura continuasse a ser feita, pois 

abriria a possibilidade de todos os Conselheiros proporem à Mesa e a Mesa aceitar fazer 

emendas como havia sido feito agora. 

 

Presidente – Disse que sempre colocará, bem observado, em votação. Lembrou que no 

introito deste item havia lido alguns conceitos de democracia, alguns conceitos da 

responsabilidade de votar; procurando fazê-lo, pausadamente, não com suas palavras, mas 

com palavras de professores. 

 



19/85 

Célio Cássio dos Santos (pela ordem) – Pediu que a Presidência esclarecesse, até para o 

Conselho saber como deveria prosseguir, como funcionaria a feitura da emenda que a Mesa 

proporia, quais seriam os trâmites, prazos. 

 

Presidente – Informou que se fosse aprovado, a Mesa apresentaria diante da votação uma 

proposta no sentido de que as chapas que apresentarem candidatos para concorrer ao pleito 

eleitoral somente poderiam ter candidatos a este pleito limitados ao número de vagas 

licitadas. A Comissão de Redação, diante da aprovação, elaboraria o texto a ser votado pelo 

Plenário, na segunda discussão, que é exclusiva para redação.  

 

Célio Cássio dos Santos – Defendeu que ainda não existia uma proposta de emenda 

formulada pela Mesa, que tão logo apresentada seria analisada e votada pelo Conselho. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Lembrou que na Reunião anterior a Presidência 

havia dito que apresentaria uma emenda. E que a Mesa pode fazê-lo, independentemente de 

consultar o Plenário. Ora, se o Conselho foi consultado e concordou com essa apresentação 

de emenda, para ganhar tempo ela deveria desde logo ser apreciada. E foi o que solicitou ao 

Sr. Presidente, que colocasse imediatamente em votação. 

 

Severiano Atanes Neto – Disse acreditar que a emenda também tinha uma vantagem, porque 

todos os grupos trabalharão de maneira uniforme, situação que normaliza inclusive o trabalho 

da própria chapa. 

 

Presidente – Agradeceu a todos os Conselheiros que estavam auxiliando na condução dos 

trabalhos, pedindo que não interpretassem que a Presidência estivesse aceitando como 

excesso de formalismo. Reiterou seus agradecimentos. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa (questão de ordem) – Interpretou que não tinha havido 

uma emenda da Mesa, mas, sim, uma colocação verbal e que não cumpria os formalismos que 

todos os outros Conselheiros precisam ter para apresentar uma proposta. 

 

Presidente – Respondeu que o Regimento estabelece que as deliberações do Conselho são 

consideradas como se fossem normas estatutárias. Em 1995, na Presidência do Conselheiro 

Efetivo Roberto Luiz Pinto e Silva, Primeiro Secretário Eduardo Lobo Fonseca, foi baixada 

uma resolução, que gerou o Precedente 1/95 (leu): “APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

AO PLENÁRIO” - O Presidente do Conselho Deliberativo pode, isoladamente, ou em nome 

da Mesa, apresentar propostas ao Plenário. - O PRESIDENTE DO CONSELHO 

DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, à vista do que dispõe o inciso XVIII, 

do Art. 76, do Estatuto Social e o Art. 92 e seu Parágrafo Único, do Regimento Interno do 

Conselho, comunica que o Plenário instituiu o precedente a seguir anotado, para que seja 

cumprido como norma estabelecida: JUSTIFICATIVAS: 1 ) Através de Recurso de Revisão 

interposto pelo Conselheiro Roberto Machado Moreira e outros onze (11) Conselheiros, 

autuado sob o nº CD-06/95, foi questionada a validade de propostas efetuadas ao Plenário 

pelo Presidente e pela Mesa do Conselho Deliberativo, sob o argumento de que não havia 

dispositivo estatutário ou regimental que autorizasse tal procedimento. 2) A alegação dos 

recorrentes embasando a Revisão, caracterizou-se como “caso omisso” referido no inciso 

XVIII, do Art. 76, do Estatuto Social e no Art. 92, do Regimento Interno do Conselho 
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Deliberativo. 3) Coube ao Plenário, decidir a controvérsia, ao negar provimento ao Recurso, 

nos termos da Resolução 10/95, de 28/8/95, criando o PRECEDENTE a seguir transcrito: 

PRECEDENTE 01/95 - “O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO PODE, 

ISOLADAMENTE OU EM NOME DA MESA, APRESENTAR PROPOSTAS AO 

PLENÁRIO.” 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Manteve a dúvida levantada, argumentando que a 

exceção da intenção que estava se colocando era que não seria necessário ter 20 assinaturas 

para trazer a proposta; o Presidente poderia apresentá-la isoladamente ou em nome da Mesa. 

 

Presidente – Respondeu que isso quando entender necessária para dirimir uma controvérsia 

e ir ao interesse público; era o interesse geral do Conselho, isoladamente ou em nome da 

Mesa. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Concordou, dizendo que isso significava que tinha um 

aspecto de prioridade, que é igual para todos. Não podemos imaginar que tenhamos uma 

regra que não seja assimétrica a todos. A assimetria permitida é que, perante a Mesa, pelo 

respeito que sem tem à Mesa, pelo respeito que se tem ao Presidente, o Presidente e a Mesa 

podem, sim, apresentar prescindindo dos 20. Mas, temporalmente, não é possível imaginar 

que haja lógica em não ter o tempo de precedência desta proposta, para que todos possam 

avaliar de uma maneira muito adequada qual o seu impacto. 

 

Presidente – À luz do Precedente 01/95, colocou votação a emenda da Mesa, propondo que 

cada chapa pudesse inscrever candidatos até o número correspondente às vagas em licitação, 

tendo a proposta sido aprovada por expressiva maioria. Prosseguiu, submetendo ao Plenário o 

artigo 2º e seus parágrafos, que foram aprovados conforme apresentados, considerando que 

houve uma emenda ao “caput”, de autoria do Conselheiro Guilherme Domingues de Castro 

Reis, desde logo, pela natureza, remetida à Comissão Especial de Redação. Na sequência da 

votação, foi considerada prejudicada - e o Sr. Presidente se comprometeu a observar o prazo 

na prática – por contrariar o “caput do artigo 24 do Estatuto Social, emenda formulada pelo 

Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa ao artigo 3º, que pretendia aumentar de 15 

para 30 dias a antecedência para publicar o Edital de Convocação da Assembleia, tendo se 

manifestado, no encaminhamento da votação, o próprio proponente, em defesa da emenda; 

contrário o Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva; favoravelmente, os Conselheiros 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, Luís Eduardo Dutra Rodrigues e Luiz Guilherme 

Laraya Kawall; e, comentando aspecto técnico, o Conselheiro Francisco Antonio Vassellucci 

Filho. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente submeteu ao Conselho, que aprovou os artigos 

4º a 12 do projeto, que não foram objeto de emendas. Na sequência, colocou em discussão 

artigo 13, Quanto ao “caput”, havia uma emenda do Conselheiro Guilherme Domingues de 

Castro Reis, que foi retirada pelo proponente, e outra, de iniciativa do Conselheiro Luís 

Alberto Figueiredo de Sousa, acrescentando a expressão “e singular” ao voto secreto. 

Lembrou que o §1º abrangia mais uma das teses, notadamente sobre o limite de votos por 

eleitor, objeto de emenda do Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Esclareceu que o aspecto da singularidade significava 

aderência ao princípio que concordou com a tese do Conselheiro Bandeira, onde ele diz uma 

pessoa, um voto. Disse entender que singularidade significa o seguinte: se eu votar em quatro 
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pessoas é ¼ para cada uma, da mesma forma como ele é dividido para o cômputo das chapas 

atualmente. 

 

Presidente – Perguntou se poderia conciliar, isto é, o dispositivo seria votado naquele 

momento, sem o termo “singular”, e, se porventura fosse aprovada a tese do Conselheiro 

Bandeira, obviamente a preocupação do proponente quanto à singularidade estaria superada. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Entendeu que o princípio seria mantido, então seria 

salutar que se discutisse dessa maneira. 

 

Presidente – Perguntado, respondeu ao Conselheiro Francisco Antonio Vassellucci Filho que 

se tirasse o termo “singular” não tinha mudança; a única mudança é que do jeito que estava 

independia a votação de ser a candidatos do Grupo A (Veteranos) ou do Grupo B (associados 

há mais de 10 anos), até o número máximo de vagas. Não existe essa preocupação no projeto? 

O projeto não faz essa distinção? 

 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (fora do microfone) – Afirmou que cada 

categoria tem seu número de vagas. 

 

Presidente – Perguntado pelo Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva, que não tinha 

localizado a emenda do Conselheiro Bandeira, respondeu que não se tratava de emenda, mas 

da tese defendida pelo referido Conselheiro, abrangida pela emenda do Conselheiro Andreas 

de Souza Fein ao artigo 23, que seria apreciada no momento oportuno. Sobre o §1º do artigo 

13, colocou em votação a emenda do Conselheiro Guilherme Domingues de Castro Reis, que 

mantinha a redação do projeto, em que o associado pode votar em quantos candidatos quiser, 

até o limite de vagas abertas, mas até o número de vagas por grupo (A - Veteranos e B – 

Associados há mais de 10 anos), tornando prejudicada, portanto, emenda de autoria do 

Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, que propunha que o associado poderia votar em um 

único candidato. No encaminhamento da votação do artigo 13, esclareceu a Conselheira 

Regina Helena Secaf sobre o seguinte: 1) que da forma como estava escrito o dispositivo 

limitava o voto pela Internet, modalidade que poderia ser introduzida futuramente, mediante 

proposta de alteração regimental; 2) que por impedimento estatutário a votação eletrônica não 

pode ser realizada em mais de um dia. Submeteu à votação os §§2º e 3º do artigo 13 e os 

artigos 14 a 22 do projeto, que foram aprovados conforme apresentados, sendo certo que o 

Conselheiro Guilherme Domingues de Castro Reis retirou a emenda que havia apresentado ao 

artigo 21, e o Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia também retirou a emenda que 

formulou ao artigo 22. Quinze minutos antes da meia noite, consultou o Conselheiro Tarcísio 

de Barros Bandeira, que estava inscrito, se pretendia falar, ou preferia se pronunciar no 

próximo encontro desta Reunião, que pretendia transformar em Sessão Permanente, a ser 

realizado no dia 19. Como o Conselheiro insistiu em falar, passou ao artigo 23, explicando 

que A Emenda do Conselheiro Andreas de Souza Fein englobava a ideia sempre defendida 

pelo Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira, que entende, quando ao princípio da 

Constituição da República, One man, one vote. Um homem, um voto, que se pulverizar esse 

voto em vários candidatos, cada candidato, será 10, será 1/10 de voto; 5 será 1/5 de voto para 

cada um; 20 será 1/20 de voto para cada um; os 70, que é normalmente esse número, 1/70 

avos para cada um. A proposta do projeto era de que se ele pulverizar em cinco é um voto 
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para cada um dos cinco; se em 10, cada um dos 10 teve um voto; se em 70, cada um dos 70 

teve um voto. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Observou que essa forma não implicava em qualquer 

alteração do número de eleitos por chapa; poderia haver uma pequena variação na 

classificação interna. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Esclareceu que essa mudança do sistema de votação para o 

sistema que garante a alternância de poderes, que é uma das bases da democracia do 

representativismo, só existe por causa de dois Presidentes, Sergio Lazzarini e José Manssur e 

do professor Joaquim Dias Tatit, então Conselheiro, pois sua proposta era uma alteração de 

uma proposta variante do Tatit. Deixou claro que não estava modificando, mas corrigindo um 

erro de redação. Referiu que sua proposta original sempre foi essa: quando você fatia o seu 

voto, fatiou para aquele candidato, ele não vai ter um voto, senão você pode pegar o absurdo 

de uma chapa, por exemplo, que ela tem um determinado número de votos que vai ter, mas 

ela multiplica os votos pelos candidatos que ela quer que sejam eleitos. 

 

Presidente – Corroborando com o orador, aduziu que a ideia era a seguinte: o eleitor tem 

direito a um voto, se ele chegar lá e votar só em um candidato, este candidato terá um voto. 

Se ele votar compartilhar seu voto com mais nove, serão 10, cada um desses 10 terá 1/10 de 

voto. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Ponderou que incidentalmente isso elimina ou dificulta o que 

sempre acontece nas eleições do Pinheiros: o eleitor vota em todos os candidatos de uma 

chapa, pessoas que ele nem conhece, nem sabe que existem. Defendeu que sua tese tem a 

vantagem de eliminar alguns defeitos; ela é conferível e o sistema de votação atual não é. 

Colocou-se à disposição para esclarecimentos. 

 

Severiano Atanes Neto – Dada a complexidade da matéria, que certamente não seria 

resolvida nesta oportunidade, propôs a suspensão dos trabalhos e que se retomasse a 

discussão na próxima plenária. 

 

Antonio Moreno Neto – Perguntou se o voto fracionado é inconstitucional. 

 

Presidente – Disse que o artigo 14 da Constituição Federal estabelece que a soberania 

popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 

para todos e nos termos da lei, e aí vêm as hipóteses. Sem adiantar sua posição, disse que há 

quem entenda que deve prevalecer o princípio One man, one vote. Um homem, um voto, que 

está consagrado nos estudos de direito eleitoral; se necessário se pronunciaria a respeito. 

Outros interpretam como o Conselheiro Bandeira. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Referiu que as emendas dos Conselheiros Alexandre 

Lomonaco e Luiz Eduardo Fernandes também respeitavam o princípio Um homem, um voto. 

 

Presidente – E o Conselheiro Bandeira coloca Um homem, um voto, só que o voto é um, 

podendo ser subdividido em várias pessoas. 
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Tarcísio de Barros Bandeira – Aduziu que quando se admite que uma pessoa vote em 20 

candidatos, a outra em 10, tirou-se a igualdade entre os votos, porque é um princípio básico 

de votação. 

 

Presidente – Colocou que havia essas duas interpretações e que ninguém arguiria 

inconstitucionalidade aqui ou fora, porque é uma matéria interna corporis, como existe voto 

em bloco na Ordem dos Advogados, voto no Club Athlético Paulistano, podendo votar no 

candidato em chapas. Ninguém arguiu, porque no caso prevalece o princípio da autonomia 

das associações, que está no 217-1. Então essas diversas interpretações são passíveis de 

sustentação, muito embora ele, Presidente, tenha uma opinião particular a respeito. 

 

Antonio Moreno Neto – Entendeu que cada elemento tem que ter um voto e não pode ser 

decimal. 

 

Roberto Gonçalves La Laina – Complementando, consignou que isso é um problema de 

norma pública. Estamos discutindo uma associação como entidade privada. O conceito da 

Constituição se aplica para uma votação para cargos políticos, como o Poder Legislativo.  

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Disse que durante as reuniões da Comissão houve 

muitos debates sobre a matéria, inclusive com o Conselheiro Bandeira, e, independentemente 

da questão constitucional, o Conselho estava discutindo se deveria corrigir para o que deveria 

ter sido, segundo o Conselheiro Bandeira, ou manter o que está funcionando. Manifestou-se 

pela manutenção do sistema vigente, por entender que é o formato mais correto, pois a partir 

do momento que um associado tem o direito de votar em quantos quiser, ou com a alteração 

no número de vagas, votar em um, 10 ou 70, se ele escolher votar em 70, esse voto tem que 

valer um voto integral para cada um dos escolhidos. Isso não tem nenhum problema, nem 

proporcional. Inclusive nas eleições públicas, quando podemos escolher dois candidatos a 

Senador, podemos votar em um só ou em dois, que valerá um voto para cada um. Disse que 

se desligou da Comissão em determinado momento dos trabalhos, não podendo precisar se 

houve alguma mudança ideológica, mas inicialmente a ideia era dar o valor de um candidato, 

um voto. Se quero escolher quantos quiser é problema meu, é problema do eleitor, não é um 

erro. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Salientou que numa eleição o importante é o Clube, 

depois o eleitor e depois o votado. E o orador estava invertendo todas as ordens. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Manteve o seu raciocínio, esclareceu que em primeiro 

lugar não estava pensando dessa forma, mas respeitava a opinião do aparteante. Entretanto, o 

importante é o eleitor, até porque sem ele não tem Clube. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Um eleitor deve ser igual ao outro. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Sim, e poder escolher à vontade. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Não, de o voto ser igual, não de ele poder escolher. 
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Eduardo Ribas Oliveira Machado – Ele pode escolher sim, é uma democracia, Bandeira, 

respeito sua opinião, até esse debate eu respeito, mas ele pode escolher sim, pelo menos em 

minha opinião. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Chamou atenção para alguns números. Temos 15% das 

pessoas que votam, então é preciso tomar várias precauções adicionais... 

 

- Assume a Presidência o José Luiz Toloza Oliveira Costa. 

 

Presidente em exercício – Informou que encerraria a discussão dentro de um minuto. 

 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Explicou que, matematicamente, se voto no 

valor um, para cada pessoa que votar estou multiplicando meu voto. Quando tenho um voto e 

fraciono o voto, cada um está tendo o mesmo direito. O Conselheiro Bandeira nesse ponto 

está coberto de razão. Então, o meu voto vale um e posso dar para 10, 15, 20 pessoas, cada 

um valendo a proporcionalidade do voto. Isso permite a valorização do voto, eu vou pensar 

muito em quem eu vou votar, não vou poder multiplicar meu voto por 60, que são os números 

de vagas, isso permite também aos sistemas informatizados fecharem mais corretamente, 

porque sei que o meu voto valeu um, consigo fechar isso matematicamente. Se eu posso votar 

em 10, em 5, em 18, em 25 não garanto 100%. Disse que tendo feito parte da Comissão e 

entender que não tem maiores problemas termos um voto valendo em um, em 10, em 20 

pessoas, a ideia do Conselheiro Bandeira, matematicamente, é mais lógica e mais adequada 

que o sistema atual.  

 

- Reassume a Presidência o Sr. José Manssur. 

 

André Franco Montoro Filho – Pela argumentação de ambos Conselheiro, 

matematicamente, se o eleitor tiver direito a 70 votos e votou em 10 candidatos, ele votou 60 

em branco. 

 

 

 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Tendo em vista o horário, converteu a Reunião em Sessão Permanente, 

designando o dia 19 para prosseguimento dos trabalhos. Deu por encerrados os trabalhos aos 

três minutos do dia 29 de setembro de 2015, deixando de atender, assim, ao pedido de 

prorrogação formulado pelo Conselheiro Cândido Padin Neto. 
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Nesta noite o Plenário apreciou e votou os artigos 1º a 22, dispositivos cuja redação aprovada 

em primeira discussão é a seguinte: 

 

REGIMENTO PARA ELEIÇÃO PARCIAL DO CONSELHO DELIBERATIVO 

 

 

DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

Art. 1º - O candidato só poderá se inscrever em uma única chapa e, obrigatoriamente, deverá 

estar adimplente com suas contribuições e não ter débitos para com o Clube até o mês 

anterior à data da sua inscrição. 

§1º - O candidato poderá solicitar que, na relação oficial e na cédula única, em papel ou 

eletrônica, conste, por sua escolha, o seu apelido, prenome ou sobrenome em ordem 

alfabética, seguido do seu nome completo e da sua chapa. 

§2º - À medida que forem sendo efetuadas as inscrições, a Secretaria do Conselho 

Deliberativo consultará no cadastro do Clube ficha cadastral completa do candidato, inclusive 

com dados suplementares necessários para sua avaliação. 

§3º - No ato da inscrição, a chapa deverá indicar o seu representante, facultando-se-lhe a 

indicação de substituto.  

§4º - As chapas, para que tenham seus registros aprovados pela Mesa do Conselho, deverão 

conter: 

a) o nome da chapa, facultada a adoção de uma única cor, respeitados os nomes e padrões já 

existentes e prevalecendo a ordem cronológica de inscrição, no caso de nomes e cores 

porventura análogos; 

b) o nome dos candidatos, seus respectivos números de sócio, fazendo-se acompanhar da 

autorização escrita de seus integrantes e dos documentos referidos no edital de abertura, 

vedada a inscrição por procuração ou qualquer outra espécie. 

§5º - O número de candidatos inscritos em cada chapa não poderá ser superior ao número 

total de vagas a serem preenchidas. 

 

 

Art. 2º - Os candidatos inscritos poderão ter suas candidaturas impugnadas por qualquer 

associado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, da data do encerramento da inscrição. 

§1º - Recebida a impugnação, dar-se-á o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o 

impugnado respondê-la, devendo o Presidente do Conselho Deliberativo, em igual prazo, 

proferir a decisão. 

§2º - Dessa decisão, acolhendo ou não a impugnação, caberá à parte vencida recurso em até 

72 (setenta e duas) horas, a ser apreciado, em igual prazo, por uma Comissão Especial, 

composta de Conselheiros Efetivos e ou Associados Beneméritos, que deliberará 

colegiadamente, com o mínimo de três (3) integrantes. 

 

 

DA ASSEMBLÉIA 

 

Art. 3º - A Assembleia Geral Ordinária para eleição parcial do Conselho Deliberativo será 

convocada por edital publicado por 3 (três) dias em jornal de grande circulação desta Capital, 

e afixado em lugar apropriado no Clube, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 
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Parágrafo único - Do edital constará a Ordem do Dia, com aviso da instalação da 

Assembleia às 8 (oito) horas, com a presença mínima de 500 (quinhentos) associados com 

direito a voto, ou, às 9 (nove) horas, com qualquer “quorum”. 

 

Art. 4º - Terão direito a voto os associados que estejam inscritos no Quadro Social há mais de 

um ano, que sejam maiores de 16 anos, que se encontrem em dia com suas contribuições 

sociais e outros débitos, até os vencidos pelo menos no mês anterior ao da eleição, e não 

estejam impedidos por outros motivos constantes do Estatuto Social e dos regimentos 

internos aprovados pelo Conselho Deliberativo.  

§1º - Não terão direito a voto, os associados:  

I - Honorários; 

II - Atletas Beneméritos, não possuidores de título social, exceção feita àqueles que, após 

recebida a benemerência, tenham alienado seu título social; 

III - as pessoas de que trata o §2º do Art. 9º do Regulamento Geral; 

IV - que estiverem licenciados ou cumprindo penalidade de suspensão;  

V - que estiverem prestando serviços ao Clube, como empregado ou concessionário. 

 

§2º - Não é permitido o voto por procuração ou representação de qualquer natureza. 

 

Art. 5º - A Assembleia Geral realizar-se-á com qualquer número de associados com direito a 

voto, e será instalada, às 9 (nove) horas, obrigatoriamente, em uma das dependências do 

Clube, preferencialmente num sábado ou domingo, e encerrar-se-á após a promulgação 

oficial do resultado da eleição. 

§1º - A Assembleia Geral será instalada pelo Presidente do Conselho Deliberativo e, na sua 

ausência, por seu substituto, ou, ainda, no caso de ausência de ambos, pelo associado mais 

antigo presente à sessão. 

§2º - Imediatamente após a instalação da Assembleia, será eleito, por votação ou aclamação, 

seu Presidente. 

§3º - O Presidente da Assembleia, a seguir, convidará dois associados para exercer as funções 

de Secretário. 

§4º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e os membros da Diretoria 

não poderão ser eleitos, aclamados, ou designados para as funções previstas nos §§2º e 3º. 

 

Art. 6º - Em sendo designado mais de um local para a realização da votação, o Presidente da 

Assembleia Geral poderá designar representantes para supervisionar cada um desses locais, a 

eles cabendo dirigir os trabalhos da seção, resolver problemas técnicos e servir de ligação 

com o Presidente da Assembleia Geral. 

Parágrafo único - Os representantes, que serão obrigatoriamente associados, não poderão 

integrar a Mesa do Conselho Deliberativo ou a Diretoria, nem ostentar a condição de 

candidatos ou fiscais, sendo responsáveis pela abertura e fechamento do local de votação 

devendo, ao final, de posse de todo material que lhes será entregue pelos mesários, redigir 

termo circunstanciado de retirada do material utilizado na votação pelos funcionários do 

Clube. 

 

Art. 7º - O processo eleitoral iniciar-se-á imediatamente após o cumprimento do disposto no 

Art. 3º deste Regimento, nas seções eleitorais previamente estabelecidas pela Mesa do 

Conselho Deliberativo. Às 17 (dezessete) horas, o Presidente da Assembleia Geral 
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determinará o fechamento das portas dos recintos em que esteja sendo realizada a eleição, 

votando, a partir de então, somente os associados presentes. 

 

Art. 8º - Os trabalhos da reunião serão registrados em livro próprio, ou impressos por meio 

de processo informatizado, sob a responsabilidade de um dos Secretários, e a respectiva ata, 

assinada pelos membros da Mesa, deverá ser submetida à apreciação da Assembleia.  

§1º - Constarão da ata as conclusões do Relatório, preparado pela Comissão de Apuração, 

com os resultados da eleição e totais de votos de cada candidato. 

§2º - A Assembleia poderá autorizar a Mesa a lavrar e assinar posteriormente a respectiva ata, 

delegando poderes a sete associados presentes durante toda a reunião, para, como seus 

representantes, conferi-la e aprová-la. 

 

 

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO 

 

Art. 9º - Haverá, para cada seção eleitoral, 1 (um) ou mais mesários, funcionários do Clube, 

indicados pela Diretoria, previamente escalados pela Mesa do Conselho Deliberativo.  

Parágrafo único - Em casos excepcionais e a critério da Mesa do Conselho Deliberativo, 

poderão ser designados associados para exercer a função de mesários. 

 

Art. 10 - O associado votante, ao ingressar no recinto onde se realizará a eleição, dirigir-se-á 

à Mesa Receptora correspondente ao seu número ou prenome, exibirá a sua carteira de 

identidade social ou documento oficial que possibilite a sua identificação, e assinará a lista de 

votantes. 

Parágrafo único - Caso a votação ocorra sob o sistema de cédulas, o mesário também será 

responsável pela recepção e conferência do número de cédulas ou o equivalente. 

 

Art. 11 - No recinto da eleição não será permitida a presença de qualquer pessoa junto às 

mesas receptoras de votos, exceto as que estejam exercendo funções de mesários, fiscais e 

técnicos admitidos pelo Presidente da Assembleia.  

Parágrafo único - Os fiscais indicados não poderão ser candidatos ao pleito em realização, 

nem membros da Diretoria, e devem pertencer ao quadro social do Clube. 

 

Art. 12 - A Secretaria do Clube afixará, antes do início da eleição, em lugar apropriado, e em 

equipamentos eletrônicos em pontos determinados pela Mesa do Conselho Deliberativo, 

facilmente visível aos associados, inclusive nas cabines de votação, a relação oficial das 

chapas regularmente inscritas na forma deste Regimento e respectivos candidatos, por ordem 

alfabética dos prenomes, ou sobrenomes ou apelidos, com seus respectivos números, 

mantendo-a afixada até o encerramento da votação. 

 

Art. 13 - O voto, que será sempre secreto, será manifestado por meio de sistema 

informatizado, ou de cédulas previamente rubricadas pelo Presidente da Mesa Receptora, que 

o associado receberá, com a relação numérica dos candidatos inscritos. 

§1º - O associado votará em quantos candidatos quiser, até o limite de vagas abertas em cada 

grupo (Categoria “A” – Associados Veteranos e Categoria “B” – Associados há mais de 10 

anos), independentemente das chapas a que o(s) candidato(s) estiver(em) filiado(s). 
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§2º - O associado, no caso de cédula, assinalará ao lado dos nomes dos candidatos de sua 

preferência uma determinada marca, em campo próprio, cuja forma estará definida na própria 

cédula. 

§3º - No caso de sistema informatizado, o associado indicará na cabine os números dos 

candidatos de sua preferência. 

 

 

DO PROCESSO DE APURAÇÃO 

 

Art. 14 - Ao final da votação, o mesário emitirá relatório sobre seu trabalho, com destaque 

para a informação referente ao número de eleitores que votaram, o número de cédulas ou 

dados (quando o sistema for informatizado) existentes, entregando-o à Comissão de 

Apuração. 

Parágrafo Único - O mesário dirigir-se-á ao Presidente da Assembleia Geral, ou a seu 

representante, para consultas sempre que julgar necessário, entregando-lhe o seu relatório ao 

final da votação.  

 

Art. 15 - Não sendo utilizado sistema informatizado, encerrada a votação e, procedida a 

verificação da correspondência entre o número de votantes e o de cédulas de cada Mesa 

Receptora, estas serão colocadas em caixas apropriadas, que serão lacradas pelo Presidente da 

Assembleia.  

 

Art. 16 - O Presidente da Assembleia nomeará uma Comissão de 5 (cinco) Conselheiros de 

sua escolha, designando um deles seu Presidente, para acompanhar o processo de apuração, 

competindo-lhe: 

I - ao término da votação, receber de cada mesário o respectivo relatório, do qual constará o 

número de associados votantes e o de cédulas constantes da urna;  

II - em se tratando de sistema informatizado, receber os arquivos eletrônicos, dos quais 

constarão a apuração final da eleição, acompanhada de relatório com o número de votantes e 

o registro de voto de cada um; 

III - de posse destes dados, verificar se o número de votos corresponde ao de votantes 

emitindo um relatório a este respeito devidamente assinado e rubricado; 

IV - havendo dúvidas em quaisquer desses processos, tradicional ou informatizado, examiná-

las e emitir parecer justificado, que será encaminhado ao Presidente da Assembleia; 

V - caso o processo seja parcialmente informatizado, isto é, voto expresso por meio de 

cédulas normais e apuração informatizada, acompanhar todo o meio eletrônico utilizado na 

apuração, salvo os problemas que porventura surgirem, dirigindo-se ao Presidente da 

Assembleia se necessário; 

VI - em caso de processo por meio de cédulas, acompanhar as urnas até o local da apuração, e 

mantê-las sob sua guarda, até sua entrega, novamente lacradas, ao Presidente da Assembleia, 

juntamente com o Relatório; 

VII - em caso de votação por sistema informatizado, manter os meios eletrônicos sob sua 

guarda, até sua entrega, mediante protocolo, ao Presidente da Assembleia Geral, juntamente 

com o Relatório. 
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Art. 17 - Recebido e conferido o relatório referido no artigo 12, com os resultados da 

apuração, a Comissão autorizará que se dê início ao processo para que se obtenha do sistema 

informatizado o resultado apurado. 

Parágrafo único - Cada chapa indicará um fiscal, que poderá ser um técnico de sua 

confiança, ainda que não associado, para acompanhar o processo de apuração pelo sistema 

informatizado.  

 

Art. 18 - Feita a apuração, a Comissão elaborará relatório dos trabalhos, com os resultados 

verificados e a classificação dos candidatos pelos totais de votos de cada um, pela ordem 

decrescente, número de votos em branco e de votos nulos. 

§1º - Nesse relatório, a Comissão fará constar quaisquer fatos que digam respeito aos 

trabalhos de apuração e seus resultados, divulgando-os para conferência. 

§2º - Toda a documentação relativa à apuração permanecerá na Secretaria do Conselho 

Deliberativo para ser examinada por qualquer interessado, pelo prazo de 30 (trinta) dias após 

os quais, não havendo impugnações ou recursos, deverá ser inutilizada. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 19 - Será nula a eleição se o número de cédulas ou dados do sistema informatizado 

exceder ao de votantes, procedendo-se a novo pleito dentro de 21 (vinte e um) dias. 

Parágrafo único - Na hipótese do número de cédulas ou dados do sistema informatizado ser 

inferior ao de número de votantes, a diferença, assim apurada, será considerada voto em 

branco. 

 

Art. 20 - Entende-se também por voto em branco a cédula sem qualquer assinalação ou, no 

sistema digital, aquele feito através do registro da opção correspondente. 

 

Art. 21 - Entende-se por voto nulo aquele que seja representado por cédula rasurada que não 

permita a identificação da vontade do eleitor, cédula que contenha inscrições incompatíveis 

com o padrão oficial, cédula que não seja oficial, inserção no sistema informatizado da opção 

correspondente ou, ainda, outras formas devidamente fundamentadas pela Comissão de 

Apuração ou pelo Presidente da Assembleia Geral. 

 

Art. 22 - Só serão computados como votos válidos os que forem dados aos candidatos 

inscritos na Secretaria do Conselho até 20 (vinte) dias antes da data designada para a eleição, 

na forma estabelecida pela Mesa do Conselho Deliberativo. 

 

* * * 
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ENCONTRO DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia dezenove de outubro do ano dois mil e quinze, às vinte horas e trinta minutos, tendo 

assinado a lista de presença cento e quarenta e sete Conselheiros. 

 

 

2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e  

Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 

Primeira Secretaria “ad hoc”: José Roberto Coutinho de Arruda 

Segunda Secretaria “ad hoc”: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

Terceira Secretaria “ad hoc”: Antonio Carlos Foschini 

 

 

3) ABERTURA  

Presidente – Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino do Esporte 

Clube Pinheiros.  

 

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 

 

4) BREVE EXPEDIENTE 

Presidente – Como primeiro ato, empossou no cargo de Conselheiro as Associadas Patrizia 

Tommasini de Souza Coelho e Maria Isabel Marcondes Machado Sousa Pereira, Suplentes do 

Grupo B pela Chapa Transparência Nova Tradição, convocadas para substituir as 

Conselheiras Aurea Lucia Ferronato e Flavia Ferronato, licenciadas. Prosseguindo, 

apresentou ao plenário e foram aprovadas as seguintes proposições de votos de louvor: 1) 

subscrita pelo Conselheiro José Ricardo Pinheiro Lima, à formação da base de Polo Aquático, 

homenageando o Masculino, com 80 atletas menores de 17 anos, o Feminino, com 20, 

também abaixo de 17 anos, e crianças de 11 de idade, como a atleta Rafaela, mérito, Roberto 

Chiapini, Técnico, Marina Aranha Zablith, professora e atleta, capitã da Seleção Brasileira, 

Ives Gonzales Alonso, atleta, e Willians Morales Manso, técnico; 2) de autoria do 

Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, ao ex-Conselheiro e ex-Diretor Sylvio Renan 

Monteiro de Barros, pelo lançamento do livro a Pediatria Hoje, de sua autoria. Em nome da 

Mesa, propôs voto de felicitações ao Conselheiro Carlos Augusto de Barros e Silva, que 

assumiu interinamente a Presidência da Diretoria do São Paulo Futebol Clube; bem como à 

Diretoria Cultural, pela apresentação da Orquestra do Esporte Clube Pinheiros, no dia 

anterior.  
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5) ORDEM DO DIA 

Item 3 -  Apreciação do processo CD-21/2012 - Primeira discussão e votação do 

projeto proposto pela Mesa do Conselho Deliberativo, de alteração do 

Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo (matéria 

reincluída em pauta, na forma do disposto no inciso IV, do Art. 38 do 

Regimento Interno do Conselho Deliberativo). 

Presidente – Informou que recebeu um recurso subscrito por 12 Conselheiros, encabeçado 

pelo Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, combatendo uma decisão do Plenário, 

subdividida em dois momentos. Primeiro, que a Mesa do Conselho consultou o Plenário, 

tendo em vista a polêmica a respeito de determinada matéria, se permitiria apresentação de 

uma emenda da Mesa para apresentação de uma proposta que poderia em tese ser coerente 

com os demais dispositivos. O Conselho autorizou apresentação da emenda. A emenda foi 

apresentada e o Conselho Deliberativo aprovou esta emenda de Mesa. Os subscritores, 

inconformados, apresentaram tempestivamente recurso, recebido com efeito suspensivo, 

fundamentado essencialmente no fato de que neste caso, tratando-se de alteração regimental 

não seria possível a apresentação de emenda, mas, sim, seria cabível se dentro do prazo de 

distribuição da matéria esta eventual emenda fosse apresentada; bem como pleiteou - foi o 

único pedido que a Mesa, por despacho da Presidência não acolheu, mas submeteria ao 

Conselho, o impedimento de toda Mesa. Esclareceu que neste particular a Mesa não se sentia 

em absoluto com esta dificuldade, ou com esta pertinência subjetiva para dirigir os trabalhos. 

Exemplificando, explicou que a decisão não foi da Mesa, que sequer participou da votação, 

mas do Plenário, que foi quem aprovou a emenda. Tanto que a irresignação se voltava contra 

a decisão do Plenário. Ora, se um Conselheiro apresenta uma emenda, ela vai à discussão ao 

Plenário e o Plenário aprova esta emenda. Há um recurso contra esta aprovação, poder-se-ia 

no recurso acoimar de impedido de exercer o seu mandato o Conselheiro, porque ele 

apresentou a emenda? Desenganadamente a resposta é não. A Mesa apresentou uma emenda, 

o Plenário aprovou. Aprovada emenda pelo Plenário, é decisão do Plenário, a Mesa não se 

sente impedida para dirigir os trabalhos nesta condição. Razão pela qual fez questão de trazer 

o assunto aos Conselheiros, para dizer que a Mesa, repetiu, não se sentia impedida. Mas, para 

que não haja outro recurso contra esta decisão da Mesa, porque precisamos ir mais ao mérito 

do que propriamente esses recursos, consultaria o Plenário. E foi o que fez em seguida, tendo 

o Conselho rejeitado a condição de tentativa de impedir a Mesa de dirigir os trabalhos com 

relação a esse tema. Tornou a esclarecer sobre o recurso, dizendo que ele se voltava contra 

aprovação do Plenário de uma emenda da Mesa, que buscava compatibilizar o número de 

inscritos em cada chapa ao mesmo número de vagas licitadas. Assim, se estarão abertas 70 

vagas para renovação do terço do Conselho, cada chapa inscrita poderá no máximo até 70 

candidatos inscrever. O projeto original previa hipótese de uma vez e meia. Mas, como 

havíamos aprovado antes que cada eleitor só pode votar até o número das vagas em aberto, 

até o número das vagas disponíveis, entendeu-se que seria mais coerente que cada chapa 

inscrevesse o mesmo número das vagas em aberto. Foi contra esta decisão do Plenário que foi 

interposto recurso. Reportou que colacionou quatro precedentes do Conselho, consagrando a 

mesma hipótese de emenda da Mesa. O primeiro, na Presidência do Conselheiro Paulo César 

de Arruda Castanho, Vice-Presidência do Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia, que 

apresentava uma emenda de Mesa também em matéria regimental, para fazer uma adaptação 

por amor à clareza e à coerência. Posteriormente, e já na sua gestão, a Mesa também 
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apresentou uma proposta para consagrar uma discussão iniciada com o Conselheiro 

Alexandre Lomonaco, que pedia que se estendesse, quando da alienação do título social, que 

se estendesse que pudesse, o projeto falava ascendente e descendente e na oportunidade se 

pediu para estender ao cônjuge de associado de qualquer classe social. Isso também teve a 

participação de vários Conselheiros que aqui estão, sem nenhuma irresignação. A outra foi 

quando da discussão da categoria Veteranos; também se apresentou uma emenda da Mesa 

para se adequar esta alteração do Regulamento Geral no que diz respeito também a uma 

questão importante para a regulamentação dos Veteranos. E, finalmente, quando se discutiu a 

pagar-se pelo decurso do tempo de sanções disciplinares, a discussão era de que sempre 

haveria necessidade de requerimento da parte. Houve uma emenda da Mesa para se 

estabelecer que o simples decurso do quinquênio sem qualquer iniciativa de parte ou de 

outros também se poderia apagar o assentamento. São esses, em rápidas pesquisas que fizera 

de precedentes com relação à emenda de Mesa para Regulamento ou Regimento. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Reportou que que na reunião passada houve dois 

momentos em que o Plenário pode praticar a interpretação do Estatuto. Um deles, quando um 

Conselheiro fez uma proposta, o Sr. Presidente a colocou em votação e na hora, dentre os que 

se manifestaram também pediu a palavra, o Presidente concedeu. E foi chamado o Estatuto, o 

Sr. Presidente disse que o orador o estava chamando pela ordem. O Sr. Presidente, 

interpretando o Estatuto, disse “realmente não poderíamos ter colocado, porque se trata de 

uma emenda substitutiva”, era uma emenda nova e era extemporânea a colocação. Quando 

veio a proposta da Mesa, e aqui entra outro ponto, o orador também fez os mesmos 

comentários em relação à interpretação do Estatuto. Disse entender que numa reunião de 

Conselho há toda uma dinâmica, que ele respeita. E recorreu ao expediente, que também é 

defendido pela Presidência. Em primeiro lugar, desculpou-se pela extensão do recurso – 18 

laudas, explicando que o volume é por conta do respeito que tem por todos e por tentar 

conferir um pouco de precisão e não ficar um recurso superficial e isso demanda tempo. No 

teor do recurso não é colocado contra o Plenário, mas, sim, contra a proposta. Quem gerou a 

proposta foi a Mesa, em que pese o Sr. Presidente ter comentado que foi da decisão do 

Plenário. Mas a intenção que está descrita no texto é em relação à Mesa colocar o recurso. 

Chamou atenção para o fato de haver um rol de propostas que o Regimento Interno coloca 

quando se faz uma emenda, se é emenda substitutiva, modificativa, todas que os Conselheiros 

devem conhecer bem, e interpretar essas propostas é algo que exige certa imersão no tema, e 

tomou o cuidado, neste material, de trazer o significado de cada uma delas, inclusive 

referenciando-se a Casas maiores. Disse que seu entendimento que é que aquela seria uma 

emenda substitutiva, e como tal deveria ter sido apresentada com antecedência de 72 horas, 

como prevê o Regimento Interno do Conselho, nos artigos 44 e 45. Bom, eventualmente pode 

ser que essa interpretação esteja errada, aí buscou artigo 85 do Regimento, que trata 

justamente de quando o Presidente do Conselho recepciona essas propostas. Para esta reunião 

os Conselheiros receberam propostas da mesma forma, onde o Presidente abre um prazo de 

20 dias para as manifestações. E no artigo 85 está escrito que o Presidente, ao receber a 

proposição e considerando a matéria objeto de deliberação, determinará a sua distribuição aos 

Conselheiros, na íntegra, para apresentarem emendas no prazo de 20 dias. Seguem-se os 

artigos e o que chama atenção é o §2º - após o prazo previsto no caput não serão aceitas 

emendas, inclusive no Plenário, a menos que se trate de emenda de redação, que não foi o 

caso. A Mesa propôs uma emenda substitutiva. Se queremos ter o ordenamento interno desta 

Casa, não podemos passar por cima da letra que está escrita aqui, esse é o ponto. Em seu 
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parecer, Comissão Jurídica não nega provimento a este recurso, diz que ele está em condições 

de ser votado, ou seja, atesta que, efetivamente, tudo que foi escrito neste recurso não fere o 

Regulamento. Pelo contrário, chama a atenção do que deve ser feito para respeitarmos os 

Regimentos. E o que trago aqui é um pedido de reflexão. Devemos seguir o que está escrito? 

A interpretação é clara, não se aceita emenda de Plenário. Foi feita pela Mesa uma emenda de 

Plenário. Na questão de o que justifica a Mesa fazer uma proposta ou não, não tenho nada 

contra isso; acho que a Mesa deve, sim, fazer propostas, mas elas não podem desrespeitar o 

que está escrito no Regimento. Se for substitutiva, com o prazo anterior. Se for uma proposta 

que não pode ser feita em Plenário, que não se faça, porque senão vamos instaurar aqui uma 

porta de entrada, que sabemos o que pode entrar, mas não o que pode sair. Felizmente, neste 

caso sabemos o que saiu, mas se instalarmos isso como precedente não sabemos o que virá 

pela frente. Para que se tenha ideia, o Sr. Presidente citou brilhantemente três precedentes 

anteriores, mas o precedente que foi utilizado nesta reunião para justificar a emenda de 

Plenário foi um precedente de 1995, onde o Presidente à época fez uma emenda de Mesa, em 

que  ele solicitava que a reunião pudesse ser transformada em permanente, porque estavam 

nos últimos dias de junho, discutindo, por coincidência, o Regimento Interno Eleitoral e 

também ele queria trabalhar no mês de julho. Então, para dar continuidade aos trabalhos a 

Mesa, fez uma proposta. Ou seja, não era uma proposta de cunho modificativo, aditivo, ou 

qualquer um dos outros. Minha preocupação é se abrirmos precedente para uma coisa como 

essa e depois o utilizarem para algo que mude completamente o teor. Devemos ler, entender e 

zelar pelo que está escrito. Este é o ponto de defesa, chamando atenção, novamente, perdão se 

as palavras ou as ideias colidem com a explicação prévia do Sr. Presidente, mas este recurso 

não é contra o Plenário, não é da decisão do Plenário, é destinado a que a Mesa, se for colocar 

propostas, que respeite o que está escrito no Regimento Interno do Conselho.  

 

Presidente – Dirigindo-se ao Plenário, ponderou que a manifestação do orador insistia - e 

resguardava suas razões - em dizer que o recurso era com relação à Mesa. Antes de abrir a 

discussão, houve por bem abordar alguns elementos fundamentais. Disse que o Conselheiro 

Luís Alberto em suas razões citou o artigo 85 do Regimento Interno do Conselho, que 

estabelece que o Presidente, ao receber a proposição e, considerando a matéria objeto de 

deliberação, determinará a sua distribuição aos Conselheiros, na íntegra, .... O Mesmo 

Regimento, em seu artigo 92 estabelece que as deliberações do Conselho, interpretando o 

Estatuto Social, Regimentos ou casos omissos, constituirão precedentes anotados para serem 

observados como normas estabelecidas. O Estatuto Social, consolidado recentemente nos idos 

de 2014, portanto, há menos de 10 meses, estabelece no artigo 88 que todos os Regimentos, 

Regulamentos, resoluções e demais normas já existentes ficam expressamente ratificados, 

exceto naquilo que contrariarem as disposições do Estatuto e do Regulamento Geral. Por 

essas normas verifica-se que as resoluções do Conselho têm eficácia cogente - força de 

aplicação imediata. Pois bem, o precedente utilizado pela Presidência naquela oportunidade, e 

que foi repetido por quatro vezes no Plenário em hipóteses análogas a essa, de alteração 

regulamentar e regimental, estabelece a seguinte ementa: Apresentação de propostas ao 

Plenário: o Presidente do Conselho Deliberativo pode isoladamente ou em nome da Mesa 

apresentar propostas ao Plenário. Aqui, senhoras e senhores, leio novamente: “O Presidente 

do Conselho Deliberativo pode, isoladamente ou em nome da Mesa, apresentar propostas ao 

Plenário.”. Há um princípio de Direito que diz onde a lei - por isso que eficácia cogente é lei 

interna - não distingue não compete ao intérprete distinguir. Não está dito no Precedente que 

é em casos específicos; está dito apenas que o Presidente, em seu nome isoladamente ou em 
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nome da Mesa pode apresentar. O que buscou fazer o Presidente? Diante da polêmica havida, 

de uma pretensa ou eventual incoerência em se votar apenas nos números das vagas licitadas, 

ao ver da grande maioria do Conselho, permitir-se que a chapa inscrita tivesse uma vez e 

meia a mais do número de vagas em licitação, para apascentar o Plenário fez duas consultas: 

Os senhores permitem que a Mesa apresente uma emenda? Sim. Então, redigiu e apresentou a 

seguinte emenda, depois de ter sido autorizada a fazê-lo: o número de candidatos inscritos em 

cada chapa não poderá ser superior ao número total de vagas a serem preenchidas. Claro que 

a Comissão de Redação poderá aperfeiçoar o texto. E a emenda foi aprovada. Por isso que 

dissera ao recorrente que a proposta mereceu o beneplácito do Plenário; por isso que a 

decisão se insurge e, pelo que pode ler, contra decisão do Plenário. Colocou-se à disposição 

para esclarecimentos, declarando que quer o melhor para o Clube, para ele, Presidente, uma 

vez e meia a mais, até participou do projeto, a intenção foi a melhor possível. Enfatizou que 

tem buscado servir ao Clube; não busca ser servido em nada. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Parabenizando o Sr. Presidente pelo pensamento, disse 

que todos os Conselheiros tinham em mente como foi a dinâmica da reunião anterior. O 

Conselho deposita uma confiança muito grande na Mesa, tão grande que quando o Sr. 

Presidente colocou em votação uma matéria apresentada por um Conselheiro o Plenário 

votou, o Presidente não aclamou o resultado da votação. Na sequência, antes que o resultado 

fosse aclamado, houve o debate e nesse debate o Presidente se deu conta e “puxou o freio de 

mão” e falou: vamos voltar e olhou. Disse que da mesma forma, em nome também da boa 

razão, da boa vontade, em nome do amor ao Clube defendia este entendimento, ratificando 

que o combate ideológico é saudável e é nesse campo que estava combatendo, porque o 

respeito e o apreço que tem pelo Sr. Presidente não o permite sequer ser violento no debate 

ideológico. Quanto ao impedimento da Mesa, ponderou que neste momento ela tem uma 

ascendência enorme sobre o Conselho, como guardiã dos Estatutos. Insistiu no ponto da 

imperfeição em relação ao Estatuto, deixando claro que não questionava o mérito da 

proposta, nem a intenção da Mesa. 

 

Presidente – Reiterou que há quatro precedentes, que permitiram essa mesma situação. Em 

segundo lugar, disse que ao longo dos anos aprendeu que rever posições é ato de grandeza. Só 

os néscios se mantêm na mesma posição e numa das páginas mais antológicas, isso está nos 

livros, de um julgamento, um eminente ministro dizia que “após o segundo recurso contra sua 

decisão: confesso que errei e não tenho pejo nenhum de reconhecer o meu equívoco, até 

porque é mais inteligente hoje quem reconhece o erro do que ontem quando o praticou.” É 

uma das páginas mais antológicas do Judiciário Nacional. Se a decisão fosse da Presidência 

poderia até rever, mas a decisão foi do Plenário, e estaria usurpando a competência, 

asoberania e a dignidade deste Plenário, que é o Poder maior do Clube, se porventura viesse a 

rever uma decisão que por expressiva maioria consagrou que o número de candidatos em 

chapa deve ser correspondente ao número de vagas licitadas. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Entendeu que o assunto estava absolutamente 

esclarecido, entretanto destacou um aspecto que lhe pareceu ter passado um pouco 

despercebido, que consta, inclusive, do próprio recurso, quando ele fala que o projeto é 

colocado em pauta na reunião de agosto e retirado, e não há qualquer manifestação em 

relação ao artigo 1º, §5º. Disse que nessa reunião, ele, orador, teve a preocupação fazer uma 

adequação, pois lhe pareceu certa incongruência permitir somente que o eleitor votasse em 
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70, em contrapartida estabelecendo um número de uma vez e meia. Até quando existia a 

liberdade de se votar em quantos candidatos quisesse, era uma trava que se colocava, porque 

senão ficaria um número excessivo. A partir do momento em que se fixou um limite, ele, 

orador, levantou o aspecto de certa incongruência. E a Presidência anotou a sugestão, dizendo 

que apresentaria como emenda na Mesa. Então, já teria havido um precedente. E ao contrário 

do que ficou asseverado aqui, de que o Sr. Presidente, como autor do projeto, teria tirado da 

cartola alteração de um novo artigo, na realidade, a Presidência somente deliberou apresentar 

a proposta, o que não significa que o Plenário pudesse aceitar ou não, então, efetivamente, já 

teria havido esse retrospecto. Observou que o recurso procurou combater muito em termos de 

um precedente, que seria muito antigo e que eventualmente não se adequaria à situação fática, 

que é de alteração de Regimento, e a Presidência, com muita propriedade, destacou que já 

houve deliberações anteriores nas mesmas condições. A propósito, consultando a Ata de uma 

das reuniões em que se discutiu também essa alteração de Regimento, de 26/07/2010, pode 

verificar que, coincidentemente, os Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa e 

Alexandre Perrone Lomonaco, subscritores do recurso, participaram ativamente da sessão, 

em que se discutiu uma alteração regulamentar, e naquela oportunidade não demostraram 

nenhum inconformismo. Ao contrário, entenderam salutar e corretiva a emenda formulada 

pela Mesa naquele momento. Nessas condições, restava apenas louvar a postura da 

Presidência, que poderia ter apresentado já a emenda de Mesa, em função de todo esse 

retrospecto que foi levantado, mas ainda teve a cautela de consultar primeiramente o Plenário 

se poderia apresentar, e houve uma manifestação positiva absolutamente expressiva e O sr. 

Presidente apresentou. Referiu que era preciso avançar na matéria, pois há muito trabalho 

pela frente. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Disse que quando fez o recurso perguntou: mas 

afinal, qual é o precedente? O precedente não foi nenhum desses. Então, pediu que o orador 

explicasse melhor como era esse precedente que assinou, assim retiraria suas palavras depois. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Respondeu que não tinha o documento material. 

 

Presidente – Como portava o documento mencionado, era uma decisão de 26/07/2010, 

aprovando proposta formulada pela Presidência, em nome da Mesa do Conselho, com 

fundamento no Precedente 1/95, acrescentando às alíneas b e c, inciso V, do artigo 6º, do 

projeto de alteração, a parte final da redação do atual inciso V, do artigo 6º, do Regulamento 

Geral, para estabelecer que o título social deveria ser alienado para ascendente e descendente 

ou cônjuge. Estava-se discutindo só ascendente, ou descendente ou ascendente, e o aparteante 

trouxe sua colaboração, de estender a cônjuge de associado de qualquer classe social. Então, 

ele, Presidente, apresentou como emenda de Mesa e assim o Conselho aprovou. Como o 

Conselheiro Lomonaco interveio, dizendo que se tratava praticamente de uma emenda de 

redação, esclareceu que no caso não se tratava de emenda de redação, mas de uma emenda 

aditiva. 

 

Luiz Eduardo Fernandes – Disse que não esteve na reunião passada, mas estava entendendo 

que o mérito da emenda da Mesa foi até bem aceito e que a preocupação era de que a Mesa 

não tinha poderes para apresentar, entendimento que o Sr. Presidente confirmou. Como não 

entendeu a remissão do recurso ao artigo 85 do Regimento, pediu esclarecimentos à 

Presidência. 
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Presidente – Explicou que o recurso defendia que tendo sido apresentada uma proposta de 

alteração regimental, e distribuída aos senhores com uma antecedência de 20 dias, ela poderia 

sofrer emendas: aditiva, aglutinativa, modificativa, supressiva ou, com 72 horas de 

antecedência, substitutiva. Como neste caso específico não foi apresentada emenda, e como 

no Plenário começou a discutir de forma muito intensa, de que só se pode votar no número de 

vagas, porque permitir então a inscrição de um número e meio a mais, e isto não tinha mais 

fim, o Conselheiro Alberto Fasanaro, à luz de precedentes anteriores em casos análogos, 

sugeriu que a Mesa apresentasse uma emenda de Mesa. Então, a Presidência consultou o 

Plenário se concordaria com isso. 

 

Luiz Eduardo Fernandes – Disse que não havia entendido porque não se respeita o artigo 

85, se espera os 20 dias e se vota. 

 

Presidente – Esclareceu que os 20 dias seria no caso de se aplicar o artigo 85. E se isso fosse 

o melhor para o Clube, teríamos que aprovar da forma primitiva, sem esta emenda, e, depois 

50 Conselheiros apresentariam uma proposta para ir ao encontro da proposta da Mesa. 

Teríamos que reunir novamente o Conselho em duas deliberações para verificar se ele 

aceitaria ou não esta alteração. Se o recurso fosse provido, aos interessados restaria esse 

caminho. Se fosse desprovido, prevaleceria a emenda da Mesa. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Para simplificar a questão, lembrou um precedente 

interessante, que não se tornou precedente, ocorrido no início deste ano, quando o 

Conselheiro André Perego Fiore apresentou uma proposta de alteração relacionada à 

concessão do título de Associado Honorário, colocando algumas outras questões, salvo 

engano apoiado pela Comissão de Esportes. Ele, orador, tinha outra visão, que infelizmente 

foi combatida e concluiu-se que ela era substitutiva. Havia uma grande grita no Plenário para 

que ela fosse aprovada, mas não se tornou uma emenda de Mesa. Todos aceitaram. Ele, como 

postulante, aceitou que devia seguir a regra, não pedir à Mesa que fizesse uma substitutiva. 

No presente caso foi ainda pior: foi feita uma emenda substitutiva em Plenário, totalmente 

intempestiva, sobre um item que não estava em discussão. Diferente de muitos precedentes 

que aparecem, ele não complementa nada, ao aprovar uma regra sem isso, passa a 

responsabilidade para as chapas, não muda nada, as chapas têm a responsabilidade. Então, era 

bem diferente de qualquer precedente trazido, diferindo apenas daquela sua emenda 

substitutiva, que aceitou, veja, foi colocada uma emenda, se tornou de Mesa de forma 

intempestiva e deveríamos reconhecer isso. Quanto ao precedente alegado na reunião, e que o 

levou a também assinar, ele nada tem a ver. E veja, a votação do Plenário foi baseada no 

Precedente 1/95. Era o Processo CD 3/93 e o Precedente 1/95. Lógico que o Plenário tinha 

que aprovar, porque parecia que era exatamente a mesma coisa. Essa emenda jamais poderia 

ter se tornado de Mesa. Não concordou com o entendimento de que a Mesa não podia dirigir 

os trabalhos de hoje, por entender que ela estava autônoma, a decisão era de Plenário mesmo, 

o Plenário era o recorrido. Mas a questão mais importante que tinha era que o precedente que 

iríamos criar não tinha absolutamente nada a ver com o outro; era uma questão casuística para 

aprovar que se limitasse as chapas em 70. Ela é aceitável, mas deveria ter vindo 

tempestivamente. ela não muda. Temos 70 vagas, põe 70 na chapa, existe uma certeza 

matemática, não entrarão os 70. Todos nós já participamos de algumas eleições e sabemos 

disso, então, dizer que isso muda tudo, só se fosse possível eleger os 70. Não é, então não 
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muda nada. A questão é fomos longe demais com uma emenda de Mesa. No dia fiz protestos, 

havia um precedente, assim, concluo que os precedentes levantados são muito diferentes 

desse que devíamos, infelizmente, apesar de gostar da emenda, aceitar que ela está fora da 

regra e aceitar o recurso. 

 

Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Perguntou se na opinião do orador não seria salutar 

para o Clube respeitar a letra do Regimento e após isso fazer a sugestão do Presidente 

Manssur. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Entendeu que respeitar a letra do Regimento seria não 

aceitar isso como emenda, porque não havia precedente similar. Permitir que a Mesa fizesse 

emendas, seria ampliar demais e qualquer coisa que viesse, em qualquer sessão, passaríamos 

a poder emendar. É isso mesmo que queremos?  Que qualquer coisa possa ser emendada? 

Ora, o Conselho não pertence a 200 e poucos Conselheiros. Este Conselho é do Pinheiros, ele 

tem durabilidade. este Clube tem 116 anos. O Conselho é um pouco mais jovem, mas ele se 

prolonga. Encerrando, disse que respeitava a decisão do Sr. Presidente naquele dia, de ter 

aceitado como de Mesa, mas entendia que o Plenário devia repensar o assunto, porque 

estendemos demais o que pode ser feito e saímos completamente da regra. 

 

Marcos Martins Paulino – Confessou que estava bastante confuso. Não esteve na reunião 

original, portanto sentia-se insuspeito, o que no seu entender tornava mais fácil dar valor às 

coisas de hoje. Comentou que ficou muito satisfeito de ver o Presidente Manssur abrir a 

reunião, dizendo que precisamos ir mais ao mérito e menos à forma. Hoje é um dia que estou 

preocupado com a forma, porque “é aquela história de novo da porteira, onde passa um boi, 

passa uma boiada”. Parece que na reunião passada, em determinado momento uma ótima 

ideia do Plenário, ou de alguém, foi encampada pela Mesa, no sentido de pacificar o 

problema. Então vamos resolver isso, a gente adapta, fica até mais coerente, sem querer entrar 

no mérito da proposta, fica mais fácil, vamos compatibilizar, vamos fazer os 70. A Mesa 

encampou uma boa ideia e apresentou como emenda. Votou-se e aprovou-se. Perguntou à 

Presidência se isto é um procedimento em acordo com o Regimento, quer dizer, se podemos 

continuar fazendo isso. Apresentar precedentes é muito perigoso, porque o fato de errarmos 

antes não nos deixa em condições de errar depois. Precedente é uma coisa muito complicada, 

isso preocupa, sem falar que eles são discutíveis. Temos que ter aqui muita tranquilidade. Se 

podemos aproveitar uma boa ideia e a Mesa encampá-la, não há problema. Mas se isso for 

contra o Regimento, não podemos deixar que daqui a alguns anos alguém venha alegar o 

mesmo precedente que estamos fazendo. Se erramos antes, vamos corrigir agora. Precisamos 

que haja um esclarecimento cabal, se isso atenta ou não ao Regimento. 

 

Presidente – Tornou a esclarecer que o artigo 92, do Regimento Interno diz o seguinte: as 

deliberações do Conselho, interpretando o Estatuto Social, Regimentos ou casos omissos, 

constituirão precedentes anotados para serem observados como normas estabelecidas. O 

artigo 88 do Estatuto Social estabelece que todos os Regimentos, Regulamentos, Resoluções 

e demais normas já existentes ficam expressamente ratificados, exceto naquilo que 

contrariarem as disposições do Estatuto Social e do Regulamento Geral do Esporte Clube 

Pinheiros, então, está ratificando o dispositivo do Regimento. Leu, novamente, o Precedente 

01/95. E aonde a lei não distingue não compete ao intérprete distinguir. A Presidência nada 

mais fez do que apresentar uma proposta, louvada no Precedente supra. 
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Marcos Martins Paulino – Entendeu que a resolução da Mesa fica ratificada pelo Estatuto, 

ou seja, a força da resolução não há problema. Mas ficou uma pequena nuance, que cada um 

tem que resolver de acordo com a sua consciência: se propostas da Mesa podem 

compreender, também, emendas dessa envergadura. 

 

Presidente – Ressaltou que a preocupação de todos é que perante nós outros, quando se elege 

uma pessoa para ocupar a Presidência da Mesa, ela coloca e indica os integrantes, eles têm o 

mínimo de responsabilidade, não é toda e qualquer sugestão no Plenário que ela poderá vir a 

acolher como emenda de Mesa, isso se subsume a um binômio chamado razoabilidade e 

proporcionalidade, que busco sempre observar. Se não fora razoável e se não fosse 

proporcional, obviamente que a Mesa não abraçaria esta emenda. Pareceu razoável e 

proporcional, tanto que o Conselheiro Lomonaco, no mérito, se mostra simpático à proposta, 

no sentido de se manter uma coerência entre os candidatos que compõem uma chapa e aquele 

direito de o eleitor votar no máximo até aquele número. Como me pareceu proporcional e 

razoável, consultei o Plenário e o Plenário assim entendeu. 

 

Marcos Martins Paulino – As nossas normas não dizem que é possível aceitar uma emenda 

da Mesa quando quem a preside tem a razoabilidade e proporcionalidade, isso não está 

garantido, está garantido pela sua pessoa. 

 

Célio Cássio dos Santos (aparte) – Disse que a Mesa deve ter uma forma de, eventualmente, 

em situações especiais, apresentar uma emenda que possa regular uma situação excepcional, 

até para que não ocorra eventuais prejuízos ao próprio Clube. Foi exatamente o que norteou a 

Presidência. Obviamente, a preocupação é para o futuro, porque na medida em que estamos 

permitindo que a Mesa apresente emendas a qualquer momento, talvez num futuro possamos 

ter pessoas não tão razoáveis e conhecedoras do Estatuto. Há um problema formal e devemos 

atentar para a forma neste momento. A Mesa pode e deve, percebendo que há um problema 

relevante, apresentar uma emenda. Contudo, não poderia ter havido a votação, como houve 

naquele momento, porque aí sim não estamos respeitando a forma. O artigo 19 do Regimento 

Interno diz que prévia e obrigatoriamente as Comissões, que são os nossos órgãos de 

assessoramento, devem se manifestar. No momento que o Dr. Manssur apresentou a emenda, 

em meu entendimento ele tem total direito de fazê-lo, só que o Plenário não pode de supetão, 

ex abrupto decidir uma coisa que ele não tem muitas vezes o conhecimento necessário. E bem 

por isso, em toda situação, que o artigo 19, claramente fala: nas matérias que lhe dizem 

respeito, as Comissões devem obrigatoriamente e antecipadamente se manifestar. Perguntou 

se na opinião do orador houve a proposta. Disse entender que poderia haver, só que 

previamente à decisão do Plenário os Conselheiros deveriam ter sido assessorados para que 

pudessem decidir, sabendo que as Comissões opinaram acerca daquela situação. 

 

Presidente – Explicou que a proposta era de ter um número compatível ao número da 

possibilidade de votação. Não havia uma grande polêmica jurídica para este assunto. Teriam 

os senhores total razão se eu, jamais farei pela minha formação, impusesse, a Mesa tem o 

direito, a norma é essa, está resolvida a questão. Não, submeti a um Plenário de 162 pessoas 

que compareceram. E a votação foi por uma esgotante maioria, talvez 155 a 10, ou 150 a 12. 

Então, o Plenário é suficientemente esclarecido para não abraçar uma emenda de Mesa que 

venha a agredir, a hostilizar, a malferir princípios essenciais: coerência, proporcionalidade e 
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razoabilidade. Jamais isso ocorreria. Não foi uma norma impositiva, a Presidência a dividiu 

em duas oportunidades: Os senhores concordam com que a Mesa faça uma emenda? 

Esgotante maioria: sim. Redigi rapidamente, apresentei e uma exauriente maioria aprovou, 

este é o ponto. Agora, quando deste precedente, que está ratificado por norma estatutária, ele 

foi trazido à colação, estas questões de que a porteira poderia se abrir, e se abre mesmo, não 

se colocou. Certamente porque o Plenário sabe que não é qualquer pessoa desprovida de 

razoabilidade ou proporcionalidade que vai colocar ao léu qualquer proposta. E se o fizer, o 

Plenário rejeita, porque ele é sábio; sabe o que está fazendo; ninguém aqui estava no 

dormientibus, nem estava cochilando, todos sabiam do que estava se tratando, todos sabiam 

do que estava se discutindo. A matéria foi amplamente discutida após apresentação da 

emenda. E aí eu disse, vamos votar e a grande maioria votou conscientemente. 

 

Célio Cássio dos Santos – Concordou tudo que o Sr. Presidente disse, mas voltou a salientar 

que a forma tem que ser observada. A emenda poderia ser proposta pelas exatas razões 

apontadas pela Presidência. Dirigindo-se ao orador e ao Sr. Presidente, perguntou como 

podemos suplantar o artigo 19 do Regimento Interno, porque, efetivamente, as Comissões 

deveriam ter sido ouvidas. 

 

Presidente – Respondeu: várias vezes já decidimos aqui. Essa matéria não trazia um enfoque 

a ponto de se reunir uma Comissão Jurídica.  

 

Célio Cássio dos Santos – Observou que era o mesmo assunto que houve antes. 

 

Presidente – Declarou encerrada a discussão. Antes de colocar a matéria em votação, fez um 

pedido pessoal aos Conselheiros, no sentido de que não olhassem para a Presidência. Se 

entendessem, porque para ele não alterava em nada, tanto que fez parte do projeto e o projeto 

trazia uma redação original. Se a existência do Precedente 01/95, secundado por outras 

hipóteses análogas, eles podem ser apresentados pela Presidência ou pela Mesa, submetido ao 

Plenário, que se achar razoável aprova. Se não achar reprova.  

 

Roberto Gonçalves La Laina – Absteve-se de votar, porque tem uma posição pré-definida, 

no sentido de que o assunto não é de competência do Conselho, isso compete aos associados, 

abstenção esta registrada pela Presidência. 

 

André Franco Montoro Filho – Pretendeu inferir que a decisão recorrida era da Mesa e não 

do Plenário, mas o Sr. Presidente informou que a matéria estava suficientemente discutida. 

 

Vicente Mandia – Como 162 Conselheiros estavam presentes na última reunião, e votaram o 

que a Mesa propôs e aceitaram essa votação, entendeu que essa decisão teria de ser ratificada 

nesta reunião. 

 

Presidente – Submeteu o recurso ao Plenário, que deliberou pelo seu desprovimento. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Pediu aos Conselheiros que quando fossem apartear 

se ativessem a fazer um aparte, porque é uma falta de respeito de alguns para com os demais, 

quando solicitam um aparte e acabam fazendo a defesa de um ponto de vista ao invés de se 

inscrever para falar.  
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Presidente – Concordou, penitenciando-se, pois muitas vezes o excesso de liberdade que 

concede lhe traz transtornos. Dando prosseguimento aos trabalhos, para facilitar a discussão 

determinou a projeção do quadro sinóptico no telão, passando à apreciação do artigo 23 do 

projeto, desde logo registrando a retirada da emenda do Conselheiro Guilherme Domingues 

de Castro Reis, de natureza redacional. Quanto à emenda do Conselheiro Jorge Roberto 

Corrêa Zantut, pretendendo instituir o voto individual independentemente de chapa, entendeu 

que estava prejudicada em face da rejeição da emenda do Conselheiro Alexandre Perrone 

Lomonaco ao artigo 1º, que previa o voto individual majoritário, extinguindo as chapas. 

 

Jorge Roberto Corrêa Zantut – Requereu a retirada de sua emenda ao artigo 23 e 

supressiva dos §§1º a 5º, com o quê concordou o Plenário.  

 

Presidente – Sobre o artigo 23, em que o projeto estabelecia, no §1º - Em cada cédula 

calcular-se-á o porcentual obtido por chapa; o Conselheiro Andreas de Souza Fein, 

englobando a tese defendida pelo Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira e todos os demais, 

propunha: Em cada cédula calcular-se-á o porcentual obtido por chapa, e o percentual obtido 

por candidato. Explicou que pelo projeto cada eleitor tem direito a votar em quantos 

candidatos quiser até o limite das vagas licitadas. Se assim o fizer cada candidato escolhido 

terá um voto. A emenda do Conselheiro Fein, que é a tese do Conselheiro Bandeira, previa 

que cada candidato continuaria a ter direito a um voto, com a faculdade de votar em um ou 

votar em vários. Por exemplo, o eleitor tem direito a um voto, se ele pulverizar este voto, 

fracionar este voto em 70 nomes, cada qual terá 1/70 avos de voto. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Manifestou-se dizendo que quando foi feita a modificação 

vigente, o ex-Conselheiro Joaquim Dias Tatit apresentou uma proposta de voto proporcional, 

à qual ele, orador, fez uma emenda, explicando como poderia ser o voto proporcional e 

manter alguns princípios básicos, por exemplo, direito usual, a relação candidato/chapa. Se o 

candidato contribuiu com certo valor para a chapa ele dever ser colocado dentro da chapa 

naquele valor que contribuiu. Chapa, não existe regulamento, a chapa é a reunião dos 

candidatos, então, quando você fala em porcentagem obtida por chapa você está falando na 

soma de porcentagem obtida por candidato e tem mais quinhentas razões. Entre elas, por 

exemplo, a introdução de duas contagens, que em minha opinião é um defeito lógico 

tremendo e, aliás, desejo chamar atenção que não sou professor, sou PHD, que não é 

exatamente professor, porque, por exemplo, se a chapa quiser beneficiar alguns dos seus 

candidatos um grupo de poder da chapa vota só nesses candidatos, pede para todo mundo 

votar na chapa inteira e esses candidatos vão ter mais votos sem realmente ter tido mais 

votos, quer dizer, eles estão com uma multiplicação errada. Eu gostaria de ter seu repertório 

para falar nessa hora. Aliás, se eu tivesse esse repertório estava falando tudo no mais que 

perfeito, porque estou falando isso de 10 anos para trás. Quer dizer, não vejo como se pode 

pôr duas contagens. É tão estranha a lógica de pôr duas contagens no mesmo evento, que eu 

fico com dificuldade. 

 

Presidente – Quando fala em duas contagens, ele quer dizer que existe a proporcionalidade 

para chapa e existiria proporcionalidade para o candidato. 
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Tarcísio de Barros Bandeira – Exatamente. Resumindo, é isso, quer dizer, não tem como 

você ser coerente. Primeiramente, o Regulamento não fala em chapa, então a chapa é a soma 

dos candidatos, só que ela não é a soma dos candidatos, porque a chapa é a soma de um 

número e os candidatos têm outros números. Entre outras coisas, esse sistema imperante 

impede o controle, você vai verificar se a votação foi coerente, se houve lisura não se sabe, 

porque a soma dos candidatos não tem nada a ver com a soma da chapa. Esse processo de 

votar é absurdo. Outra coisa, em virtude da atual regra vigente, insistindo ter vindo de um 

erro de redação, solicito que eu seja designado para a Comissão de Redação.  

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Disse que atualmente, quando o eleitor vai à urna e 

vota, o seu voto recebe duas apurações, uma para se verificar em qual ou quais candidatos ele 

votou e, outra, para se verificar como seu voto será distribuído pelas chapas. Neste formato 

(que a proposta da Comissão pretende manter praticamente inalterado em sua forma e 

ligeiramente melhorado na sua essência - quando limita o número possível de escolhas do 

eleitor, ao número de vagas, como ocorre na eleição, por exemplo, para o nosso Senado 

Federal-), cada candidato diferente votado, recebe um voto na primeira apuração e, na 

segunda apuração, as chapas indiretamente votadas através dos candidatos recebem um 

percentual deste voto. Exemplificando, o eleitor escolhe 10 candidatos, seis candidatos 

diferentes da mesma chapa A, dois candidatos diferentes da mesma chapa B e dois candidatos 

diferentes da chapa C. Na primeira apuração, é verificado que 10 candidatos diferentes 

receberam votos e, então, cada um desses 10 candidatos diferentes receberá o seu um voto de 

direito. Na segunda apuração é verificado que três chapas, no exemplo que dei, diferentes 

acabaram, indiretamente, sendo votadas e, então, cada uma recebe um voto? Não! (isso não 

refletiria a realidade) Uma recebe seis votos e as outras duas recebem dois votos, cada? 

Também não! (não é possível, legal, moral em nenhum sistema do mundo um candidato 

poder votar em uma mesma escolha, mais de uma vez.) O que ocorrerá nessa segunda 

apuração é que este voto indireto computado para as chapas será dividido proporcionalmente 

conforme o número de vezes que ela apareceu, no caso, a chapa A receberá 0,60 do voto 

daquele eleitor, a chapa B receberá 0,20 e a chapa C receberá 0,20. Mas por que estas duas 

apurações distintas? Tirando as questões morais e legais já citadas, há outra razão e ela diz 

respeito ao fato de termos duas eleições distintas em uma, ou seja, feitas as apurações, 

descobriremos em uma eleição proporcional quantas cadeiras cada chapa tem direito e, 

também descobriremos, em uma eleição majoritária, os candidatos mais votados dentro das 

chapas, que, com isto, poderão ocupar as cadeiras, porventura, obtidas por elas. É assim que o 

atual sistema funciona e, entendo firmemente que é assim que ele deve continuar 

funcionando. Por respeito aos defensores da outra proposta, fez uma rápida análise da mesma, 

ponderando que se passarmos a adotar o formato desejado por alguns e o voto nos candidatos 

diferentes passar a valer um percentual de um único voto inteiro, por mais que 

matematicamente possa estar correto e não discuto isso, daremos um golpe duríssimo, quase 

mortal nas chapas (grandes e pequenas), na possibilidade de renovação desta Casa, na 

alternância de poder dentro do Clube (pois com pouca ou nenhuma renovação, não há o que 

se falar em alternância de poder), privilegiaremos aqueles que têm grandes famílias, com isto, 

criando clãs e feudos de interesse, o que representa o que há de mais podre na ciência política 

mundial; encareceremos sobremaneira as campanhas individuais (o que gerará “motivo” para 

alguém, sem caráter e moral, algum dia, achar que deve tentar reaver este dinheiro gasto); e, 

diante deste encarecimento, também corremos o sério risco de ver o surgimento de muitas 

práticas de campanhas, campanhas estas imundas, usadas fora desses muros, para, com elas, 
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se tentar obter aquele tão desejado voto integral deste ou daquele eleitor que, lembrem, não é 

obrigado a vir votar, então, para trazê-lo, poderá começar a complicar um pouco a situação. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Defendeu que as duas votações, além de uma total 

incongruência lógica impossibilitam o controle da eleição. E é preciso lembrar que em eleição 

temos que imaginar o adversário como o detentor das benesses na hora. Não vejo como a 

pessoa que expressa numa cédula... 

 

Presidente – Interveio, dizendo que o Conselheiro Bandeira não tinha sido citado 

nominalmente, por isso não poderia responder. Aduziu que o Plenário estava ciente da sua 

tese, e que ele já tivera a sua oportunidade. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Só para registro, disse que duas apurações já são feitas 

no Brasil e em vários países, assim: acha-se o quociente eleitoral, como aqui, e depois se vê 

quem vai sentar nas cadeiras, que partidos conseguem. 

 

Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – Concordou com o que disse o orador, aduzindo que 

o voto individual cabe mais num universo de 100 milhões de votantes, como é o Brasil. No 

nosso universo limitado correríamos sérios riscos. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Acrescentou que todos sabem que a maioria dos que 

vêm votar é parente, amigo e ficaria estranho. Encerrando, pediu que fosse colocada a íntegra. 

 

Severiano Atanes Neto –Não concordo completamente com a posição do Conselheiro Ribas, 

até invertendo, que primeiro não foi uma eleição dos candidatos e depois uma eleição da 

chapa. Ao contrário, primeiro é a eleição da chapa. Então, aquele que votou em seis para cá, 

dois para lá, mais dois para lá, está dando à chapa 0,60 e a chapa é eleita nessa proporção. Se 

ela tiver 0,60, em média elegeu 60% das vagas do Conselho. Se no Grupo B temos 60 vagas, 

36 vagas estão destinadas a esses 60%. Agora, quem vai preencher essas 36 vagas, e o 

Conselheiro Andreas de Souza Fein colocou perfeitamente. Quer dizer, serão eleitos nessa 

proporção os candidatos que tiveram maior número de votos, mas esses votos de cada um dos 

eleitores é unitário; ele foi dividido por um único candidato se ele votou só naquele 

candidato. E é dividido por 10, 1/10 para cada se ele votou em 10 candidatos. Qual é a 

vantagem dessa situação que o Conselheiro Fein colocou e que complementei na emenda? 

Que os votos individuais de cada chapa serão calculados conforme conceito eleitoral obtido 

por cada candidato na chapa. A vantagem dessa situação é que cada chapa traz suas propostas 

e procura levar os candidatos que tenha maior proporção a serem eleitos. Esses candidatos 

têm um compromisso com a chapa, eles defenderam os compromissos da chapa naquela 

eleição e procuram essa bandeira, então estão ligados a esse grupo e esse grupo tem as suas 

propostas, que foram aprovadas pelos associados que o elegeu, enquanto que se distribuirmos 

o voto não é mais unitário; para toda população que foi votada modifica o quociente eleitoral 

dos candidatos. Essa modificação acho que não vai gerar grandes alterações; os candidatos da 

chapa que tiveram o quociente eleitoral maior serão também aqueles que terão o maior 

número de votos. Isso é uma realidade, porém, teremos uma situação mais correta, mais 

adequada. A Mesa fez uma proposta, que foi aceita, e isso muda muito a situação eleitoral, 

porque agora não vamos ter chapas com um número muito grande de candidatos; as chapas 

terão apenas 60 candidatos para B e 10 para A. O que vai acontecer? Aparecerão novos 
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grupos com colocações distintas e os associados terão uma distribuição diferente, não vai 

haver uma procura por uma chapa, que sabe que aquela chapa vai ter 70, 80% dos votos, 

então todo mundo quer ficar na mesma chapa. De repente aparece uma chapa não com 60, 

mas com 100 ou 90 candidatos. Agora não, essa modificação que houve já vai distribuir 

melhor os associados, haverá um aumento das, hoje, pequenas chapas e há uma modificação 

já do sistema eleitoral. Agora, a proporcionalidade, entendo como foi colocado pelo 

Conselheiro Bandeira, é mais coerente que o sistema atual e que a proporção de um grupo é 

uma, mas na hora de se eleger quem teve maior número de votos é outra. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Como foi citado, deixou claro que ainda mantém, 

embora tenha sido colocado errado, que primeiro é no candidato, até porque com exceções 

que talvez existam, o eleitor vem aqui escolher pessoas e não grupos. Aliás, nem temos voto 

de chapa no Clube, o que é uma pena, mas pessoas vêm votar em pessoas. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Manifestou-se por ter uma convicção acerca do tema e por 

entender que esse assunto é sobremodo relevante para todos os Conselheiros e, sobretudo, 

para quem se apresentará nas próximas eleições como candidato. Disse acreditar que a 

votação proporcional é mais ou menos pacífica no Conselho Deliberativo, ou seja, o número 

de candidatos votados em cada chapa informa seu quociente eleitoral juntamente com os 

votos nulos. A discussão que está sendo travada não vai ser modificado em nada, quer dizer, 

o que vai ser modificado através dessa ponderação do Conselheiro Bandeira e de outros é a 

classificação interna de cada candidato na chapa. Hoje temos a eleição proporcional, cada 

chapa indica determinado número de candidatos eleitos e esses candidatos são eleitos em 

função da ordem decrescente de seus votos. O cômputo dos votos, como é feito hoje, quer 

dizer, um voto para cada candidato, se alguém votar em 10 candidatos da chapa A, esses 10 

terão um voto cada um, ao passo que os demais daquela chapa não terão voto nenhum. Por 

conta dessa observação eu acho que não faz muita diferença para as questões, quer dizer, se 

isso vai ajudar a chapa, se vai atrapalhar a chapa, eu acho que nem ajuda nem atrapalha, 

porque isso de certo modo vai continuar ocorrendo da mesma maneira, quer dizer, é uma 

chapeta. Ou alguém, como o Conselheiro aqui referiu, tiver uma família grande continuará 

canalizando votos para seu candidato, isso sempre foi assim e continuará sendo tendo uma 

proporcionalidade de votos internos na chapa ou não. Agora, por uma questão de coerência, 

até mesmo como o Conselheiro Jorge Ehrhardt, aqui teve oportunidade de falar do microfone 

de aparte, considerado voto unitário para cada candidato, além de ser uma distorção sobre o 

princípio da lógica, também dificulta ou impede auditoria rigorosa dos resultados de cada 

eleição por quem pede o confronto, impede a análise, porque teremos dois resultados 

distintos. Pela experiência que tivemos nos primeiros episódios dessa votação proporcional 

quando o Clube adotou esse método, o Conselheiro Bandeira fez simulações que mostravam 

que do resultado dos eleitos internamente em cada chapa haveria uma pequena variação, dois 

ou três nomes no máximo, então, ao passo que adotando a proporcionalidade interna também 

de votos isso seria mais coerente, seria mais lógico, seria mais fidedigno com a votação 

recebida por cada candidato internamente em cada chapa e vai ao encontro do princípio da 

proporcionalidade de votos na sua inteireza, até porque, isso é até do Código Eleitoral, cada 

eleitor só pode ter um voto, quer dizer, como acontece a proporcionalidade por chapas é um 

voto. Acontece que um eleitor, da maneira que estão sendo computados os votos 

internamente na chapa tem mais de um voto, ou seja, são contados de formas absolutas os 

votos internamente na chapa.  
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Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (aparte) – Concordou que pouca coisa vai 

mudar com o voto proporcional ou o voto como é hoje, inteiro, só que dará mais coerência 

lógica, que as proporcionalidades serão mantidas nas chapas e no candidato. Corrigindo 

afirmação que fizera na reunião passada, disse que por sistema conseguimos controlar, na 

hora que o eleitor votar eu dou o voto inteiro e computo fracionado, para no fim fazer o 

fechamento. Uma alteração no sistema permite esse controle 100%. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Agradeceu pelo esclarecimento e a retificação, mas 

continuou entendendo, pelo menos no que tange à coerência lógica do sistema, deve também 

ser mostrado proporcional o voto interno da chapa. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Disse que durante as discussões que vêm ocorrendo nas 

reuniões sobre a matéria, muitos têm perguntado se mudássemos a regra o que teria 

acontecido com as chapas, o que teria acontecido com os candidatos. Destacou que a questão 

é muito mais conceitual, é uma questão de representação, então, o que vale é o conceito do 

bom, não é bem o que aconteceria com as chapas, é o que estamos desenhando e que não é 

para a próxima eleição, mas para as próximas, independentemente de querermos, ou nosso 

grupo querer continuar no Conselho. Isso é muito importante visualizar. É importante 

perceber que quando se analisa uma questão para um lado, a meu ver pegamos um conceito, 

deve ir com ele em todas as hipóteses, por exemplo, escolhemos que as chapas são 

importantes, por isso mantivemos a chapa, então, se a chapa tem conceito e é isso que vamos 

pedir na eleição, o Plenário fez questão, escolhemos manter chapas. Não dá agora para mudar 

e dizer que o importante é o indivíduo, nós escolhemos a chapa, então, o importante que o 

Plenário decidiu é que o importante são as chapas, os indivíduos são importantes desde que 

sigam a ideia da chapa, isso foi o que decidimos quando escolhemos manter as chapas, então, 

acho que a gente não deve misturar. Quando comparamos, essa é a primeira questão, a eleição 

externa, não existe nenhuma eleição externa que conheça de deputado, senador que seja 

similar ao que temos. Elas são completamente diferentes, seguem ou o majoritário puro, ou 

seja, prefeito, presidente e senador elegem o mais votado, independente do partido e para 

deputado e vereador é proporcional, com uma diferença drástica em relação à nossa matéria, 

ou seja, lá é voto unitário, então, ele pede um voto para ele e elege o que a chapa tem. 

Conceitualmente, a grande luta do Conselheiro Bandeira é que não parece coerente que o 

eleitor tenha um voto único para chapa e um voto múltiplo à vontade, quer dizer, hoje 

pusemos um limite, na realidade passaram a ser 70, mas que possamos votar em 100. Por que 

consideramos que isso não é o conceito correto? Porque quando faço isso, tem gente que vai 

votar em uma pessoa, mas tem quem vai votar em 70. Então, criei sem querer, isso é o que 

adotamos, o projeto da multiplicação de votos, que é o que temos. Não quero dizer que está 

errado, mas conceitualmente está errado. No momento que puxamos como proporcional 

deveria, pelo conceito, seguir tudo. Isso pode tirar força das chapas. Eu não tenho uma 

conclusão para isso, mas acho que essa possibilidade existe. Não sei dizer se isso é ruim. As 

pessoas com família maior têm mais chance nessa eleição? As pessoas com família maior no 

Clube têm mais chance em qualquer regra que adotarmos, é óbvio, mesmo porque não tenho 

como impedir que o candidato esteja numa chapa de 105 e fale para todos os seus tios, 

primos, irmãos e correlatos para votar só nele, porque não escolhemos por coerência as 

chapas, mas cada um acaba fazendo o que quer. Acho que essa não é a questão. O candidato 

ter a família grande, paciência! Mesmo porque, na verdade, quem tem família maior tem mais 

motivo para ter um representante no Conselho, porque ele tem mais proporção dentro da 
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Instituição Pinheiros; ele tem quase que um direito de ter Conselheiro. E a divisão de voto 

que ela pode fazer e que acho interessante, que não escutei aqui, ela pode ao mesmo tempo se 

as pessoas votarem em um pouco menos de gente vou qualificar mais o voto, isso pode ser 

positivo. Conceitualmente é bom, é coerente e não vejo toda essa divergência. Riqueza, 

alguém pode se eleger e vai pedir! Na última eleição houve quem enviasse seu pedido 

individual para milhares de casas. Essa é uma decisão muito pessoal. Penso exatamente o 

contrário: quando se falava em tirar a chapa, eu pensava em gastar zero numa eleição se fosse 

me conduzir, não pensava em gastar milhões, muito menos, porque na realidade perde a 

estrutura, não tem que divulgar o pensamento geral do grupo. Não vejo isso assim. Acho que 

deveríamos votar pelo conceito mais coerente, que é o fracionamento geral ou a 

proporcionalidade geral, tanto dentro das chapas quanto entre os candidatos dentro da chapa. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado (aparte) - Com relação ao que foi decidido sobre a 

existência das chapas, disse acreditar que não esteja enganado nesse ponto, não criamos o 

voto em chapa, ainda se vota em pessoas. Se indiretamente esse voto é computado nas chapas 

que essas pessoas estão durante aquela eleição é um detalhe, só que o voto ainda é em 

pessoas, estou errado? 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Respondeu que o aparteante estava errado na mecânica, 

mas não numa escolha, porque se alguém se inscrever sozinho não se elege. Então, não existe 

voto na pessoa, o voto é dentro da chapa e as pessoas são co-responsáveis dentro da chapa; 

não existe o voto pessoal puro, existe a preferência para que tenha chapa, nós demos 

preferência para que exista chapa, mantivemos a importância delas. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Colocou aspectos para avaliação do Plenário. O que 

se colocou aqui sobre a proporcionalidade, realmente para chapa não muda nada, mas a 

preocupação é que com esse sistema, que pode ser até tecnicamente o mais correto, não vou 

entrar no mérito dessa discussão da proposta do Conselheiro Bandeira, mas me preocupam 

dois pontos. Um é o aspecto da solidariedade entre os membros da chapa. Se optamos para 

que ocorresse a chapa e isso daí já está sacramentado, o que me preocupa é justamente o 

seguinte: na situação atual ainda, a que está ainda vigorando, porque ainda não foi aprovado o 

novo Regimento, o que acontece normalmente? Você, tendo oportunidade de receber um voto 

integral não se preocupa em eventualmente distribuir esse voto com alguns parceiros, 

algumas pessoas ou até, aquilo que muitas vezes a gente fala: vamos pedir para votar em 

todos da chapa, até para dar uma musculatura maior ao grupo, essa condição atual, que é da 

solidariedade eu entendo que a partir do momento, isso já é difícil, que muita gente na hora h 

fala: não, vou ajudar dois ou três, ou não vou ajudar, mas, mesmo assim, como ele tem direito 

a um voto e não perde esse voto integral em eventualmente colaborar com amigos, acho que 

nessa hipótese desse partilhamento o que acontece? A pessoa certamente não vai querer 

dividir seu voto com ninguém em hipótese alguma, porque ele vai falar: bom, tenho meus 

votos, então, vai ter uma briga de certa forma até fratricida dentro da própria chapa: ah, vota 

só em mim, vota em mim. Só estou colocando esse aspecto para ponderação de cada um e 

cada um vote, não vou depender de voto para nada aqui no Conselho, mas acho que esse é um 

aspecto que a gente tem que ponderar. 

Outro aspecto que me parece importante também é na circunstância de que determinado 

candidato é uma pessoa querida, uma pessoa que transita bem no Clube, é uma pessoa 

reconhecida, sendo uma pessoa que poderia fazer bem ao nosso Conselho e na hipótese do 
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partilhamento, que é o que é a sugestão aí do Bandeira, ele pode receber o voto de 100 

associados, 100 associados veem esse candidato como uma pessoa muito boa, e fala: não, vou 

votar nele. Só que esses 100 associados entendem também que outros também teriam esse 

gabarito para compor o Conselho. O que aconteceria? Se ele e mais nove totalizam 10, 

recebem esse voto partilhado, uma pessoa que tem 100 associados votando nele no final, 

dentro dessa linha de raciocínio, terá apenas 10 votos. Agora, um terceiro que venha e, dentro 

até do exemplo da família, ou por amizade, ou por interesses financeiros, ou por qualquer 

coisa, acaba trazendo 11 votos, ele traz 11 pessoas, o que vai acontecer? Ele vai ter 11 votos, 

vai ter mais votos do que aquele que tirou 10. Somente essas duas ponderações que quero 

trazer aí à preocupação dos senhores e evidentemente aquilo que entenderem mais oportuno 

que o façam. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Entendeu que havia certo sofisma no que o orador 

estava falando, a obrigação de a pessoa escolher os candidatos que vai votar, a restrição do 

número só pode ser em benefício do Clube, porque na eleição tem algumas figuras muito 

importantes, que é o Clube, a cédula, o eleitor, finalmente o candidato e, depois do candidato 

a chapa. O processo atual beneficia primeiro a chapa; você vota em todos da chapa, o eleitor 

vai votar em 70 caras, dos quais não conhece 60. Isso não parece de maneira nenhuma um 

bom jeito de votar. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Disse que também entendia assim, mas quis 

explicar justamente esse aspecto, que não vote nos 70, mesmo a média não é isso e também 

no resultado final internamente há uma variação muito grande. Mas colocava aqueles dois 

aspectos à reflexão do Plenário. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Entendeu que não tinham sido abordados alguns 

aspectos importantes. Primeiro, o preocupou ouvir algumas vezes que tinha um problema de 

controle de auditoria na eleição, pois não entende isso como correto. Como Analista de 

Sistema e tendo sido Auditor de Sistemas durante muito tempo, afirmou que, 

matematicamente, dentro de um sistema toda fórmula que faz você chegar a determinado 

resultado tem como ser auditada dentro de um sistema, de forma que se possa apurar o que 

originou aquele resultado. Então, seja por computador ou manualmente, são duas apurações 

distintas; você tem um voto que vai proporcional para cada chapa, dependendo de como a 

pessoa votou, em quantos candidatos ela votou e quantos candidatos eram de cada chapa, 

aquele voto dela representa um quociente fracionário, que vai no cômputo geral de votos, 

quer dizer, quanto aquela chapa teve de porcentagem de cadeiras e você faz a conta reversa 

dentro daquele voto, só manter os controles para obter como chegou ao resultado. E depois 

você tem outra auditoria paralela, que é quantos candidatos foram votados por cada pessoa. 

Cada pessoa recebeu X número de votos e esse número de votos têm que voltar à cédula, eles 

têm que ser originados da cédula. Então, você mantendo as cédulas deveria poder auditar e ter 

controle desde que você tenha os controles corretos durante o processo inteiro. Não consegui 

entender e não me passa pela cabeça que você saindo de uma cédula e de números claros que 

chegue a um resultado você não consegue voltar a essa cédula e esses números claros. Outra 

coisa é que estamos esquecendo que aqui é um Clube social. Falou-se muito que no caso das 

eleições de deputados o voto é único. Sim, o voto é único, mas o candidato sabe que só pode 

votar em um e o eleitor já sabe que ele pode votar em um, porém, isso foi o que não 

decidimos aqui. Tivemos a chance de dizer que nossos associados iam votar só em um 
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candidato, mas decidimos pelo contrário, inclusive com a ideia de que queremos privilegiar 

as chapas, porque queremos privilegiar as ideias e os embates de diferentes correntes do 

Clube. Queremos privilegiar a transparência e queremos grupos bem definidos, então 

definimos o quê? Que não queremos que o eleitor, que estamos nos esquecendo aqui, que é 

super importante, que é o associado, possa votar em mais de um candidato. Nós definimos 

que ele pode. Agora, me desculpe, se você vai explicar a minha mãe, avó, amigos, aliás, por 

quê? Há 5 mil pinheirenses que vêm votar, a maior parte dos associados não quer nem saber 

de política. Agora você vai explicar a essas pessoas que elas vão vir votar e que na hora que 

ela votar em dois, o voto dela vale meio para cada um, desculpe-me, ninguém aqui vai aceitar 

isso, porque se ela pode votar, então, ela tem o direito de dar o voto dela para cada candidato, 

ela tem direito de escolher 10, 70 ou um. Concluindo, entendo que o voto em vários 

candidatos privilegia a possibilidade de se ter pessoas de diferentes naturezas, diferentes 

perfis compondo o Conselho, porque se fizermos o voto do jeito que está se propondo, a 

disputa entre um candidato que só se preocupou em angariar votos para ele com um candidato 

que não teve a mesma preocupação torna-se totalmente injusta e incoerente. Quem investir no 

voto só nele terá mais votos e será eleito, facilitando que quem é popular neste Clube terá 

muito mais condições de obter votos para si mesmo. Ao mesmo tempo, uma pessoa que tem 

uma capacidade de contribuição ao Pinheiros fenomenal, seja da área que for, mas que não 

tenha o mesmo nível de popularidade, ou não queira sair correndo e se propondo a tudo que 

for para caçar esses votos, com promessas falsas, com investimentos altos, porque estamos 

falando de poder, estamos falando de um orçamento astronômico, como temos aqui, a chance 

de ela se eleger no Conselho será nula e a colaboração entre as chapas vai acabar, que foi 

outra coisa que o Conselho soberanamente decidiu que quer continuar. Por todas essas 

maneiras, apesar de ser muito simpático ao Conselheiro Bandeira da questão matemática e 

apesar de que sou mais simpático ainda, por entender que ele está tentando corrigir um erro 

de redação do passado, se esse erro não tivesse acontecido teríamos evoluído daquele sistema 

para algo mais como temos hoje, porque esse sistema do jeito que está sendo proposto acaba 

sendo prejudicial ao Esporte Clube Pinheiros na sua essência.  

 

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Disse que o orador colocou uma série de conceitos 

que ele, aparteante, não entendeu, como privilegiar a votação de alguma maneira consciente, 

defendendo o voto de manada. Como votando na chapa inteira, dos quais você normalmente, 

e tenho só 65 anos de associado, dos quais você conhece 10% pode ser benéfico? Como é que 

pode ser benéfico você votar num desconhecido?  

 

Presidente – Interveio, informando que já eram 22:50 horas, havia necessidade de terminar o 

projeto naquele dia e que a matéria já estava clara: havia uma proposta do Conselheiro Fein, 

tese do Conselheiro Bandeira, no sentido de o voto ser uno, mas ser possível fracionar este 

voto em vários candidatos; e a proposta do projeto, de que cada eleitor que votar, escolhendo 

um candidato, este candidato terá um voto. 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Entendeu que o orador trouxe um 

subsídio que não tinha sido levantado. 

 

Presidente – Respondeu que ninguém tinha levantado o subsídio trazido pelo orador. Por isso 

que fizera essa intervenção. Depois que o Conselheiro Francisco falou, as coisas ficaram 

muito mais claras. 
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Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Perguntou qual é o nível de pessoa que pode 

exercer a conferência, pois o orador falou em auditoria e ele, orador, falou no dever de 

Conselheiro de acompanhar o resultado. Qual é o nível que o Conselheiro precisa ter para 

conseguir, do jeito que é feita a apuração, acompanhar a honestidade da eleição? 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Respondeu que tendo controles, qualquer pessoa que 

siga os processos consegue chegar. 

 

André Franco Montoro Filho (aparte) – Comentou que o orador trouxera um dado 

diferente. Perguntou qual era a diferença entre um e outro modelo, o que mudava? Quero 

saber, se entendi isso que você falou, por exemplo, se tem, como foi aqui decidido, 

possibilidade de votar em 70 pessoas significa que você teria possibilidade de ter 70 votos. Se 

você votou em 10 pessoas só, no sistema atual, ou 20, 30 significa que você não usou os 70 

votos, só usou 30. Na proposta do Professor Bandeira obrigatoriamente você tem que usar os 

70, se você votar em sete, cada um desses valeria 10 votos. 

Claro que sim, é um sobre 70, é a mesma coisa, divide por 70. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Mas o eleitor não tem essa obrigação. 

 

André Franco Montoro Filho – Se vota um tem um voto. 

 

Presidente – Vota 70 é 1/70 avos, professor. 

 

André Franco Montoro Filho – Tanto faz, você multiplica tudo por 70, o raciocínio está 

igual. Matematicamente é exatamente igual. 

 

Presidente – É isso que o Plenário vai decidir. É isso mesmo. 

 

André Franco Montoro Filho – Porque na verdade, no lugar de pensar 1/70 avos, pensa em 

70 e aí pode votar em 70 nomes.  

 

Presidente – Disse que no atual sistema cada um dos 70 terá um voto. Na emenda do 

Professor Bandeira é 1/70 avos. Isso é mais claro do que esta água que está na mesa. 

 

André Franco Montoro Filho – Se votar em 30? 

 

Presidente – 1/30 avos. 

 

André Franco Montoro Filho – E no sistema atual muda? 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – No atual cada um tem um voto. 

 

André Franco Montoro Filho – Não muda nada? 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Muda tudo, porque vamos computar com a chapa 

quem teve mais votos. Então, se eu vim aqui e trouxe 100 pessoas para votar só em mim e 
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trabalhei para isso vou ter 100 votos. Você se candidatou e não teve a mesma preocupação, as 

pessoas vieram aqui e você teve 200 votos, mas as pessoas gostaram dos outros dois e você 

não estava preocupado em atentar ao ponto, eu ganho de você. Então isso vai forçar com que 

todo mundo só trabalhe para si. Então muda tudo. 

 

Presidente – Declarou encerrada a discussão e passou à votação. Submetida à votação, foi 

rejeitada a emenda ao §1º de autoria do Conselheiro Andreas de Souza Fein. Prosseguiu o Sr. 

Presidente, colocando em votação a redação proposta ao projeto para o §1º do artigo 23, 

idêntica à vigente, que foi aprovada por unanimmidade de votos. Os §§2º a 4º foram 

aprovados conforme apresentados no projeto, não receberam emendas. No encaminhamento 

da votação, pronunciou-se o Conselheiro André Franco Montoro Filho, pediu que a Comissão 

de Redação excluísse o que se referisse a partido, já que o sistema é de chapa. O §5º também 

foi aprovado conforme apresentado no projeto, porque as emendas do Conselheiro Luís 

Alberto Figueiredo de Sousa ficaram prejudicadas com a rejeição da emenda Fein. Passando 

ao artigo 24, o Sr. Presidente esclareceu sobre a sistemática vigente, dizendo que em cada 

grupo, A (Veteranos), o grupo B (associados há mais de 10 anos), presentemente as chapas se 

extinguem na eleição seguinte. Os Suplentes permanecem nesta condição por dois anos. 

Última eleição foi em 2014. O Conselheiro eleito em 2014 pede licença por algum motivo 

relevante é chamado para ocupar a sua vacância o Suplente da sua própria chapa. Sendo um 

Conselheiro da eleição de 2010/2012 que se licencie hoje, graças a um precedente de 2006, 

ele é substituído por um sistema denominado rodízio, que diz o seguinte: os Conselheiros 

eleitos em eleições anteriores à última realizada deverão ser substituídos em qualquer 

hipótese de afastamento por Suplentes de qualquer chapa, em função da ordem indicada pelo 

quociente eleitoral de cada chapa inscrita na última eleição. Esta sistemática tem trazido 

perplexidade, então, a Comissão sugeriu que de forma paulatina, respeitando direitos 

adquiridos, fôssemos extinguindo a figura do rodízio, ficando estabelecido que os Suplentes 

permaneçam nessa condição pelo período correspondente ao da eleição disputada, isto é, por 

seis anos, esgotando-se gradualmente o sistema de rodízio, o que deverá ocorrer em maio de 

2020. Exemplificando: vamos ter uma eleição em 2016 para 1/3 do Conselho. Os 

Conselheiros são eleitos. Se um Conselheiro de 2012, porque de 2010 terminou, de 2012 

pedir licença será ainda observado o rodízio deste precedente. O mesmo se for um 

Conselheiro eleito em 2014. Se for um Conselheiro eleito em 2016 será substituído pelo 

correspondente da mesma chapa. Em 2018 termos uma nova eleição, acarretará extinção já de 

2/3 do rodízio, em 2016 o projeto já está extinguindo com 1/3, em 2018 com 2/3. Conselheiro 

de 2014 pede licença, ainda vigorará o rodízio. O Conselheiro de 2016 pediu licença, já 

vigora a regra que nós poderemos aprovar hoje, de ser substituído por um da mesma chapa. E 

o mesmo com relação ao de 2018. Já na eleição de 2020 estará totalmente encerrado o 

rodízio, se, porventura, o Conselheiro for eleito em 2016, pedir licença, será substituído por 

um da mesma chapa, eleito em 2016. Se for de 2018, substituído pelo Suplente da mesma 

chapa, de 2018. Se for de 2020, obviamente pela mesma chapa. Esta é a proposta do projeto. 

 

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Se todos entendemos a metodologia, porque não corrigir 

imediatamente. Não tem sentido levarmos ao ano 2020 aquilo que estamos corrigindo agora. 

Eu acho que a alteração deveria ser mais ou menos isso. 

 

Presidente – Não me passou despercebido, é que posso ferir direitos adquiridos. 
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Ivan Gilberto Castaldi Filho – Mas direitos adquiridos, se queremos melhorar não existe 

direito adquirido naquilo que é até ilegal e imoral, porque para mim esse rodízio não existe, 

não consigo explicação lógica para isso. Então, seriam considerados Suplentes pelo período 

correspondente àquele que o titular foi eleito. Se ele foi eleito por seis anos ele teria por seis 

anos. Mas isso vigoraria imediatamente, não esperaríamos o ano 2020.  

 

Presidente – Eu vou colocar em votação. Conselheiro Ivan está pedindo para que essa regra 

seja aplicada imediatamente. 

 

Presidente – Perfeito. Não é nenhuma emenda de Plenário, o Conselheiro está entendendo 

que se deva aplicar imediatamente. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira – Perguntou como se faria para determinar a chapa de um 

Conselheiro eleito em 2016, em 2014. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Disse que a questão de 2020 o incomodava, pelo 

seguinte: atualmente os Suplentes de 2014 não seguem o rodízio. 

 

Presidente – Em 2020 já exauriu. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – De 2014 não segue o rodízio. Isso, então, não terá 

nenhum direito adquirido que seria ferido se os de 2014 continuarem não seguindo. 

 

Presidente – Estou falando de 2010/2012. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Não, 2014/2016, 2016/2018, em 2018 acabaria, não 

precisaria ir até 2020, porque o de 2014 já não segue, então não tem direito adquirido, porque 

segue a forma atual. 

 

Presidente – Respondeu que por essa razão é que submeteria à votação. 

 

Ivan Gilberto Castaldi Filho – É o seguinte: como faríamos isso? Primeiro, acho que é 

imoral, inconstitucional e não existe, não fere direito de ninguém. Agora, desculpe a minha 

sinceridade com relação a isso. Como faríamos isso se as chapas são extintas? As chapas são 

extintas, mas aquela relação de candidatos permanece. E o interessante maior é quando se fala 

que as chapas foram extintas, no momento que você vai para proporcionalidade elas passam a 

existir. Quer dizer, é outro contra senso. A relação nominal dos candidatos de determinado 

ano está presente e ela deve perdurar pelo período que o efetivo foi eleito e não esperarmos o 

ano 2020, porque não existe. Se eu fosse advogado e fosse em cima de um Código Civil para 

defender essa causa, acho que ganharia. 

 

Presidente – Observou que ninguém propõe imoralidade. Informou que submeteria a 

proposta ao Plenário. 

 

Antonio Moreno Neto – Salientou que o assunto já tinha sido extremamente debatido nas 

penúltima e última reuniões e estavam voltando a discuti-lo, às 23h10. Por favor, vamos 
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votar, porque senão vamos ficar repetindo em toda reunião. Já foi discutido, já foi colocada 

essa premissa, pediu que fosse votado. 

 

Cândido Padin Neto – Indagou como ficaria a situação dos Conselheiros de alguma chapa 

que, porventura, não mais existisse. 

 

Presidente – Informou que as chapas para essa finalidade do rodízio sempre existem. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Disse que acompanhava a Comissão, não era contra a 

ideia, mas admitamos que uma chapa, implementado já esse sistema, não venha ter Suplentes 

necessários. 

 

Presidente – Respondeu que isso estava contemplado no projeto, havia redigido uma 

disposição, de que um candidato só se inscreveu numa chapa, não têm Suplentes. Ele pede 

licença, sua substituição será feita pelo primeiro Suplente de qual chapa for que tiver o maior 

número de votos. Passou à votação da proposta do Conselheiro Ivan Gilberto Castaldi Filho, 

de aplicação imediata dessa disposição, enquanto que o projeto está sugerindo que essa 

disposição seja aplicada gradativamente, até se exaurir o sistema do rodízio, mantendo 2014, 

que foi rejeitada. Submeteu ao Plenário o artigo 24 do projeto, que foi aprovado, como foram 

aprovados os seus §§1º a 3º os artigos 25 e 26 do projeto. Passou à apreciação de uma 

emenda do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, pretendendo criar um artigo para 

estabelecer que seria constituída uma comissão composta por cinco membros de todas as 

chapas, respeitando a proporcionalidade que cada chapa teve no processo eleitoral de 

renovação do Conselho anterior, comissão esta indicada pela Mesa do Conselho e ratificada 

em reunião da Casa, para supervisionar os trabalhos relacionados aos processos de preparação 

das urnas eletrônicas que suportarão o processo eleitoral visando dar ao Corpo Associativo o 

conforto que tais urnas eletrônicas têm seus códigos internos programados em acordo. 

Ponderou que no Clube já há Auditoria Interna, Auditoria Externa e, como já ocorrera no 

pleito anterior, uma chapa inclusive indicou assistente técnico na área de informática, para 

acompanhar todo processo eleitoral. E ao final e ao cabo disse que não vira em local algum, 

inclusive em outras entidades, públicas e privadas, um procedimento tão escorreito quanto ao 

nosso. Então já existe esta possibilidade de Auditoria Externa e Interna. O que o Conselheiro 

pedia era a formação de uma comissão entre os Conselheiros para verificar se as máquinas 

estão adequadamente funcionando, se não tem nada fora do roteiro. Submeteu a emenda do 

Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa à votação, tendo o Plenário resolvido rejeitá-

la. Os artigos 27 a 33 do projeto foram integralmente aprovados. Passou à apreciação de 

emenda oferecida pelo Conselheiro Guilherme Domingues de Castro Reis, criando um artigo 

34 para estabelecer a vigência imediata das alterações ora aprovadas em primeira discussão. 

Sei que pode trazer alguma dúvida para os senhores o fato de que há um dispositivo na 

Constituição Federal que estabelece que as disposições que alteram parte material de direito 

eleitoral só podem viger observado o prazo ânuo. O Conselheiro Guilherme pede que entre 

imediatamente em vigor. E vou dizer aos senhores que evoluí nesse sentido. Fiz uma larga 

pesquisa a partir de um livro de Direito Civil, coordenado pelo Ministro Peluso, onde na parte 

geral ao comentar o artigo 54, o professor Nestor Duarte traz à colação um determinado 

acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por isso que digo que evoluí nesse 

sentido. A ementa desse acórdão, que está em meu poder, diz o seguinte: são ordinários 

associação de servidores municipais, mudança de Estatuto, artigo 16, da Constituição da 
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República, de 1988, inaplicabilidade, direito regido pelo Estatuto da entidade, alteração 

ultimada, inobservância, convocação, tal. O artigo 16, da Constituição Federal versa sobre a 

relação do cidadão com o Estado, isso o Conselheiro La Laina tivera dito anteriormente, 

porquanto visa garantir os meios de participação deste na formação da vontade política do 

ente governamental. Ainda que seja possível traçar um paralelo entre o processo eleitoral de 

um ente público e aquele realizado por uma entidade privada, a aplicação do artigo 16, da 

Constituição Federal, fica prejudicada, vez que tal dispositivo faz expressa menção à lei que 

altera o processo eleitoral. O processo eleitoral das associações é regulado pelo artigo 54, do 

Código Civil. E no desenvolvimento desta tese, o eminente Desembargador-Relator diz 

assim: Pois bem, o dispositivo invocado pelo Juiz de Primeira Instância, artigo 16, da 

Constituição da República, assim dispõe – A lei que alterar o processo eleitoral entrará em 

vigor na data de sua aplicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de 

sua vigência. Tal dispositivo está inserido no capítulo 4º, do título 2, da Constituição, sob o 

título dos direitos políticos. O desembargador ao definir a expressão, explica que os direitos 

políticos não são direitos de defesa contra o Estado, mas direitos de integração ao Estado e 

têm como instituições principais os partidos políticos e um poder legislativo livre e 

representativo, que legitima organização política da sociedade, e cita a obra. Em seguida, 

prossegue, citando o professor Alexandre de Morais, associado do Clube, no mesmo 

entendimento do desembargador. Assim, concluo eu, o processo eleitoral de uma associação é 

matéria disciplinada pelo Estatuto Social, conforme se extrai da diretriz contida no artigo 54, 

do Código Civil, sob pena de nulidade, Estatuto das associações conterá sim o modo de 

constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Cita o professor Caio Mário da 

Silva Pereira e acaba por concluir que o processo eleitoral que não seja de órgãos públicos de 

direito público, prefeito, governador, há alteração, essa sim desde que de direito material, 

passa a viger no prazo ânuo, como diz a Constituição Federal. Mas em se tratando, e aí 

completo eu, de associação privada, que tem autonomia, mas não se confunda o conceito de 

autonomia com soberania, porque os vocábulos são perfeitamente distintos no campo do 

Direito, tem autonomia, pelo 217-1, da Constituição, e pelo acórdão que eu li, a aplicação 

dessas alterações entram imediatamente em vigor. Este assunto não passou despercebido ao 

Conselho Deliberativo. Na gestão do Presidente José Edmur Vianna Coutinho, proposta dele, 

foi apresentada uma alteração nesse sentido. Houve parecer da Comissão Jurídica e na 

relatoria do Conselheiro Jorge Roberto Corrêa Zantut a essa Comissão Jurídica, não houve 

votação, porque depois o projeto saiu, mas a Comissão Jurídica naquela oportunidade 

também sustentava da aplicação imediata. Para resguardo de direitos adquiridos, proponho o 

seguinte: inicia-se a data de vigência quando da publicação da resolução, mas a sua eficácia 

para podermos preservar o rodízio até 2016 passará a viger a partir da próxima eleição. É o 

que eu proponho aos senhores nesse particular. 

 

Sergio Lazzarini – Lamentou que a essa altura do horário das discussões, um assunto de 

tanta relevância tivesse que ser votado em questão de minutos ou de segundos. Peço atenção 

dos senhores, para que não se cometa a pretexto e a propósito da protelação de uma sessão 

deste Conselho, um assunto da mais alta relevância. A primeira coisa: gostaria de ter um 

esclarecimento antes. O senhor fala que essas decisões entrarão em vigor na data da sua 

publicação e terão eficácia em que eleição? 

 

Presidente – Respondeu que a emenda do Conselheiro Guilherme Reis era para que 

passassem a viger imediatamente, mas como temos essa situação do rodízio, embora 
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contemplada, claro que a Comissão de Redação poderia aperfeiçoar, faríamos a publicação da 

resolução, se assim fosse deliberado e ela passaria já a viger para a eleição de 2016. 

 

Sergio Lazzarini – Esclareceu que muitas vezes uma lei é feita, é publicada no Diário 

Oficial, entra em vigor na data de sua publicação, mas começa a produzir efeitos depois de 

certo período de tempo, para que haja uma adaptação para as pessoas entenderem. Por 

exemplo, o Código de Processo Civil, que é o maior Código do Brasil em matéria de 

processos, de milhões de processos, já foi publicado há quase um ano, mas só vai entrar em 

vigor a partir de março do ano que vem. Isso significa que para se dar eficácia a uma 

alteração substancial, essa alteração tem que dar tempo para que as pessoas tomem 

conhecimento dela e possam realmente dar-lhe eficácia propriamente dita. Disse que havia 

feito uma consulta ao Presidente Manssur, se ele publicaria e qual seria a eficácia, tendo o 

mesmo respondido que vai publicar para entrar em vigor imediatamente e a eficácia também 

será imediata, porque valerá já para a eleição de 2016. Manifestou-se contra essa posição, 

com devido respeito dos precedentes citados. 

 

Presidente - Interrompeu o orador, esclarecendo tratar-se de um só precedente. 

 

Sergio Lazzarini – Prosseguiu, dizendo que o Conselheiro Marcos Paulino manifestou-se 

sobre a emenda de Mesa, demonstrando sua preocupação, que haveria de se abrir um 

precedente muito perigoso, porque toda vez que há uma proposta de alteração estatutária, 

regimental, tem que ter prazo para apresentação de emendas. Naquele caso aqui defendido 

pela Mesa, sem entrar no mérito daquela decisão, abriu-se um precedente muito sério, porque 

os Conselheiros têm 20 dias para apresentar emendas, têm prazo, emenda substitutiva, 

emenda disso ou daquilo. E, de acordo com o precedente hoje votado, corre-se o risco de tudo 

aquilo que é apresentado não valer nada, porque sem nenhum demérito da Mesa, a Mesa pode 

fazer uma emenda de momento e vota-se aquilo que não tinha sido emendado nem 

apresentado antes, sem parecer de Comissão, sem nada. Referiu-se a um precedente do 

Presidente Manssur, que algum tempo atrás disse exatamente o contrário.  

 

Presidente – Interveio, lembrando que havia dito que evoluiu. 

 

Sergio Lazzarini – Disse que o parecer do Sr. Presidente era judicioso, muito claro. 

Reportou que no processo 12/2010 foi feita uma votação de alteração do artigo 7º, do 

Regimento de Eleições do Conselho Deliberativo. E o Presidente prestou o seguinte 

esclarecimento a uma pergunta feita pelo Conselheiro Célio Cássio dos Santos. Pergunta: Sr. 

Presidente, se aprovada a proposta substitutiva passaria a viger já na próxima eleição de 

Conselheiros, isto é, não só os candidatos à Diretoria, mas todos os candidatos teriam que 

juntar certidões negativas para que fossem apreciadas? Resposta do Presidente Manssur, 

grande jurista, e que consta dos anais dos registros do Clube: em primeiro lugar, respondeu 

que aquele aspecto não estava sendo objeto da discussão, entretanto, lembrou que o Supremo 

Tribunal Federal fez valer nos limites do julgado dele o princípio da anualidade, pelo artigo 

16, da Constituição Federal, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da 

sua publicação, não se aplicando a eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. 

Está sublinhado. Diz o Dr. Manssur, com a devida vênia: então, se aprovada a proposição 

substitutiva, a nova norma deverá viger a partir das eleições posteriores a maio de 2012 e as 

certidões deverão ser apresentadas pelos candidatos às eleições que se realizarem no âmbito 
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do Conselho Deliberativo. Este é um precedente. E falou-se tanto em precedente aqui e o Dr. 

Manssur diz que ele evoluiu e que mudou o entendimento dele. Nós podemos evoluir ou 

podemos involuir, e com base em que, no princípio da razoabilidade? O princípio da 

razoabilidade não confere a nenhum de nós o direito individual de desobedecer ao artigo 16, 

da Constituição Federal. Aproximando-se da meia noite, pediu ao Sr. Presidente para 

concluir, tendo este respondido que estenderia o horário. Continuou, dizendo eu o Sr. 

Presidente estendia na defesa do seu precedente, que agora dizia que mudou, e de precedente 

em precedente, razoável ou não, concitava os Conselheiros a não votar num dispositivo que 

iria impor uma eficácia em vigência das alterações aqui proferidas, muito boas, aliás, nas 

próximas eleições, de maio do ano que vem, só poderão ser aplicadas às eleições do ano 

seguinte, porque a Constituição Federal determina prazo de um ano para entrar em vigor 

alteração de processo eleitoral. E, sem menosprezo nosso, não temos competência para votar 

se vamos aplicar ou não um artigo da Constituição Federal. O Estatuto diz que a nossa 

Associação se submete à Constituição e às leis do País e aqui não se vota se aplica ou não a 

lei do País, dependendo da conveniência, se tem como precedente aplicar ou dependendo da 

conveniência se tem como precedente não aplicar. Portanto, já que se cogitou desse assunto, 

esperava que isso não fosse trazido à baila, mas o Presidente Manssur trouxe como um 

precedente e é um precedente perigosíssimo este Conselho votar contra a Constituição 

Federal. Se o fizer, e se não é iniciativa da Mesa, como no outro caso é do Conselho e os 

Conselheiro vão decidir, é um precedente perigoso, que pode levar às vias judiciais quem 

vota para não obedecer a Constituição Federal. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Pediu que o orador esclarecesse se tinha 

ficado consignado como precedente, ou se o orador estava se referindo a precedente o fato de 

o Sr. Presidente, numa manifestação, ter tido aquele entendimento.  

 

Sergio Lazzarini – Respondeu que havia uma indagação. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Ponderou que há deliberações da Presidência, como 

o orador muito bem sabia, porque exercera o cargo. Aduziu que precedente é estabelecido 

pelo Conselho em deliberações. 

 

Sergio Lazzarini – Voltou a se reportar ao item 3 do Processo CD 12/2010 – Em primeira 

discussão e votação, subscrita por 57 Conselheiros, que alterou o artigo 7º do Regimento das 

Eleições do Conselho Deliberativo. O Conselheiro Célio fez uma pergunta esclarecedora e o 

Presidente esclareceu, e claro que o esclarecimento do Presidente se trata de um precedente, 

posto que ninguém contestou e assim valeu. E de acordo com o artigo 16, da Constituição 

Federal, só entraria em vigor essa alteração... 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Referiu que não se tratava de um precedente, mas 

de um entendimento naquele momento. 

 

Antonio Moreno Neto – Perguntou se o orador achava que até as próximas eleições não dava 

para absorver todos os artigos que tinham sido votados aqui, independentemente de ferir a 

Constituição ou não. 
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Sergio Lazzarini – Disse que pelas discussões, pelos posicionamentos, pelas manifestações 

havidas, que inclusive se pede para apressar a votação, porque estamos até nos cansando de 

tanto discutir esse assunto e pelas contrariedades apresentadas, é evidente que para assimilar 

essa situação é preciso um tempo razoável, que é pelo menos um ano, e não imediatamente, 

alguns meses de uma eleição. 

 

Antonio Moreno Neto – Argumentou se mesmo tendo sido debatido todos os artigos em três 

reuniões, de uma maneira quase que incansável. 

 

Sergio Lazzarini – Disse que os debates existiram, não há dúvida, e eram provas de que há 

grandes divergências e divergências essas resolvidas no voto. A maioria ganhou, foi votado, 

mas há pessoas de minoria que ainda discordam, e ele, orador, estava discordando do mérito 

do que foi votado aqui. Muitas coisas votou a favor, mas para entrar em vigor é preciso um 

tempo de adaptação, assim como o Código de Processo Civil Brasileiro não pode impor aos 

advogados, aos juízes, aos promotores que ele entre em vigor imediatamente, sob pena de 

causar um transtorno tão grande e há uma confusão grande. Por isso que quando uma lei 

eleitoral é votada, a Constituição exige um prazo de adaptação de um ano após a publicação 

ou promulgação. 

 

Presidente – Tendo sido citado, manifestou-se dizendo que a questão fulcral era a seguinte: 

aplica-se o artigo 16 da Constituição e passará apenas a viger após um ano este projeto 

eleitoral ou não se aplica o artigo 16 para este caso específico. Quando respondeu ao 

Conselheiro Célio - já dissera isso anteriormente, que só os néscios não evoluem - tinha e já 

defendeu na Tribuna em outras oportunidades, além dessas, que a reforma de um projeto de 

caráter eleitoral não pode deixar de observar o artigo 16 da Constituição da República. 

Chamou-me atenção, no início dos trabalhos, um Conselheiro que sustentou que não 

deveríamos observar estritamente normas de caráter de direito público em associação privada, 

porque haveria aqui uma autonomia, desde que não praticássemos um ato ofensivo 

flagrantemente à Constituição. O que fiz eu? Às vezes posso pecar até por excesso de estudo, 

mas jamais por omissão. Dei a fonte aos Conselheiros e trouxe o caso. O Código Civil 

comentado, coordenado pelo Ministro Peluso, na sua parte geral está o comentário do 

Desembargador, Professor de Direito Civil do Largo São Francisco, Nestor Duarte, onde ao 

comentar o artigo 54, ele traz à colação a ementa de um acórdão, proferido pelo Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais. Fui buscar este acórdão, não estou impondo uma posição, estou 

trazendo ao Plenário as duas possibilidades, porque também tem o reverso da medalha. O 

Conselheiro Sergio falou de eventualmente alguém invocar a inconstitucionalidade perante 

observância do artigo 16, mas tem o reverso da medalha, alguém pode entrar também 

solicitando a inaplicabilidade do artigo 16, por se tratar de uma associação privada. A opinião 

não é particular minha, confesso que é uma matéria altamente complexa. Trouxe o acórdão do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tenho em mãos, cuja ementa diz o seguinte: o artigo 

16, da Constituição, versa sobre a relação do cidadão com o Estado, isso o Conselheiro La 

Laina havia dito anteriormente, porquanto visa garantir os meios de participação deste na 

formação da vontade política do ente governamental. Ainda que seja possível traçar um 

paralelo entre o processo eleitoral de um ente público e aquele realizado por uma entidade 

privada, a aplicação do artigo 16, da Constituição Federal fica prejudicada, vez que tal 

dispositivo faz expressa menção à lei que altera o processo eleitoral. O processo eleitoral das 

associações é regulado pelo artigo 54, do Código Civil. Diante deste precedente, me sentiria 
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desconfortável se aqui eu não o trouxesse, a partir do momento que dele tive conhecimento, 

para obviamente esclarecer o Plenário. Se os Conselheiros entenderem que este dispositivo 

deve se curvar ao precioso entendimento que já sustentei e o Conselheiro Sergio, um 

constitucionalista de escol, agora apresenta, deverão votar pela prevalência do prazo ânuo. Se 

entenderem que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está com a razão, e que no caso de 

uma associação privada não precisa se observar, votarão em sentido contrário. Nada obstante 

a ênfase e é próprio dos grandes tribunos, mas não quero que o Conselheiro Sergio tenha 

maior rispidez comigo, porque nunca tive com ele, pratiquei um ato de consciência científica. 

A partir do momento que eu tinha conhecimento disto e da obra Código Civil comentado e 

coordenado pelo Ministro Antonio Cezar Peluso, Parte Geral comentada pelo Professor 

Nestor Duarte, onde ele traz à colação, ele não está dizendo que tem que observar, ele faz o 

comentário do artigo 54 e na nota remissiva traz a ementa deste acórdão, entendi oportuno, 

válido trazer à consideração dos Conselheiros. Se entenderem que é inaplicável, perfeito, não 

estou impondo uma situação. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto – (pela ordem) – Com relação ao Sr. Presidente ter 

mencionado o artigo 54, lembrou que na primeira reunião o Conselheiro La Laina 

manifestou-se acerca da eventual nulidade da questão tratada nessas sessões. 

 

Presidente – Esclareceu que o Conselheiro La Laina não era contra, apenas entendia que a 

matéria deveria ser submetida, depois, à Assembleia Geral dos associados. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto – Observou que essa era a questão. O senhor e o acórdão 

que mencionou se fundamentavam no artigo 54, que fala sobre os Estatutos. Se votássemos 

aqui que não se aplica a Constituição, e sim o artigo 54, estaríamos falando de alteração de 

Estatuto e, portanto, seria necessária a aprovação da Assembleia. Essa decisão do Tribunal de 

Minas Gerais é muito lógica, porque haveria uma verificação posterior da Assembleia, e aí 

haveria tempo da discussão. Inclusive, a lógica da anualidade não é só para o Conselho. O 

Clube inteiro teria que conhecer o que estava sendo votado aqui, e em poucos meses isso não 

é possível. Se ficamos três sessões, tendo recebido todas essas informações, mesmo assim 

discutimos, vimos Conselheiros aqui: mas afinal de contas o que estamos votando? E nós 

votamos. 

 

Presidente – Reiterou que não estava impondo nada, mas por um dever de consciência 

científica trazendo, e não era só o artigo 54, era o artigo 54, inciso V, que não falava da 

alteração estatutária para Assembleia Geral, mas do modo de constituição e de funcionamento 

dos órgãos deliberativos. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto – Justamente traz o Estatuto. 

 

Presidente – Dos órgãos deliberativos; diz apenas que o artigo 16, da Constituição, em se 

tratando de associação privada não se aplica. Ora, não poderia, após ter lido este trabalho, 

deixar de trazer aos Conselheiros. Estou esclarecendo o Plenário, o que propiciou sua 

manifestação e a do Conselheiro Sergio. Não estou dizendo que diante dessa decisão entraria 

em vigor agora. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto – Deixou claro que em momento algum foi dito isso. 



57/85 

 

Presidente – Enfatizou que não era porque o Tribunal de Justiça de Minas disse isso, embora 

respeitabilíssimo, que o Conselho seria obrigado a observar. Mas, na pesquisa jurisprudencial 

que fizera encontrou este precedente, citado nesta obra doutrinária, que poderia ser conferida. 

Se o Plenário entendesse nas luzes do Conselheiro Sergio, estaria perfeito, prazo ânuo. Se 

entendesse diferentemente, também. Apenas compartilhou uma informação que tinha. 

 

Décio Junqueira Mesquita Fernandes (aparte) – Referiu que de tudo o que foi discutido 

nas três últimas sessões, somente uma mudança efetiva que tinha sido aprovada (o limite de 

candidatos por chapa e de votos por eleitor, e o Sr. Presidente acrescentou a questão da 

Suplência); as demais disposições permaneciam as mesmas. Concordaria em protelar a 

implantação se tivesse sido aprovada a tese do Conselheiro Bandeira e outras, que seria 

mudanças radicais, mas como foram apenas aperfeiçoamentos, não via por que não colocar 

isso para a próxima eleição, se está sendo bom para o Clube. O Conselho estava votando uma 

coisa importante ao Clube agora, não para 2018. 

 

Sergio Lazzarini – Respondendo ao aparte, disse que em primeiro lugar não sabia se o 

Conselho estava votando realmente tentando e na perspectiva de que estava aperfeiçoando um 

sistema, mas podia estar subjetivamente cometendo um grande engano; piorando um sistema 

e que só vai se saber depois das eleições. Aqueles que se candidatam que são bons candidatos 

acabam não se elegendo. Candidatos que não têm expressão nenhuma se elegem. Chapas 

grandes representativas perdem representatividade. Chapas pequenas de dois ou três 

candidatos acabam se elegendo. Então, estamos votando uma alteração de todo sistema 

eleitoral. Espero que estejamos votando bem, agora, não dá para qualificar que estamos 

fazendo o melhor, até porque e mais uma vez rendo homenagens ao Presidente Manssur, 

acabara de citar uma decisão dele como precedente, em que ele disse que teria que se aplicar 

o artigo 16 da Constituição no ano seguinte. Agora ele diz que evoluiu, mas posso achar que 

ele involuiu, com o devido respeito, do ponto de vista de teses jurídicas. A Constituição 

Federal, os códigos eleitorais, as leis que fazem o Código Civil, de Processo Civil, Penal têm 

essa cautela de dar uma eficácia posterior a um ano, para dar tempo de que as pessoas todas 

se adaptem a ela. Nós vamos votar, o associado é que vai ter que se adaptar. Me parece uma 

temeridade, primeiro, os Conselheiros que não são versados em Direito não têm obrigação de 

saber se vai aplicar ou não a Constituição e de não querer votar um assunto que não é da sua 

esfera de atividade profissional, acho que tem menos de um terço do Conselho presente. 

Votamos uma reforma do sistema eleitoral do Clube no pressuposto que estamos tentando 

aperfeiçoá-lo. Faço votos, também votei e aprovei a maioria do que foi votado, que estejamos 

fazendo o melhor para o Clube. Volto a repetir o que falei na última sessão: quando neste 

Clube o sistema eleitoral fez uma chapa à qual eu pertencia, eleger 100% dos Conselheiros e 

as outras chapas não elegeram ninguém, achei que estávamos errados. Na qualidade de 

Presidente da Mesa fiz a proposta de colocar o sistema eleitoral proporcional. Não me 

arrependo, porque hoje sei que a participação neste Conselho é proporcional às diversas 

correntes que temos aqui dentro. Este Conselho é composto dos melhores proporcionalmente 

às correntes políticas existentes. É isso que queremos. Estamos aperfeiçoando? Acredito que 

sim, foi um trabalho de fôlego, discutindo, mas há muitas contrariedades, para isso é preciso 

um período de adaptação. E quem diz isso é a Constituição Federal. 
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Francisco Carlos Collet e Silva – Observou que também entendia que não havia 

possibilidade de ignorar o artigo 16, da Constituição Federal. 

 

Presidente – Referiu que não estava pedindo para ignorar, trouxe apenas um precedente 

jurisprudencial, que foi o único que encontrou. Não estava impondo nada. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva – Comentou que atualmente as associações não podem, o 

Pinheiros pelo menos, ser tidas como a sociedade de direito privado. Hoje há inclusive 

implicações com lei de improbidade administrativa, quer dizer, temos algumas obrigações 

que são de direito público, até porque temos incentivos fiscais e até mesmo isenções, então 

esse é um problema muito grave, muito sério. E a questão do princípio da anualidade nas 

mudanças normativas de natureza eleitoral não se deve só para propiciar aos eleitores e 

interessados terem conhecimento do novo sistema, mas, sobretudo, para prevenir e evitar 

mudanças de última hora oportunistas. Esse é um princípio republicano do estado 

democrático de direito. Também votei pela maioria, só divergi num ponto. Acho que 

conseguimos melhorar e não podemos negar, mas uma decisão solteira do Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais não é suficiente para embasar uma decisão técnica, sobretudo, da 

Presidência do Conselho, ignorar o disposto no artigo 16, da Constituição, e colocar até 

mesmo em risco o resultado das próximas eleições no Esporte Clube Pinheiros. 

 

Presidente – Tendo sido citado, voltou a dizer que o projeto contemplava justamente essa 

disposição, a emenda era do Conselheiro Guilherme Reis. Fica preservada? Fica preservada. 

Diante de algumas considerações tecidas em Plenário, deixou claro que não estava impondo 

nada, mas se achou na obrigação de buscar algum entendimento jurisprudencial quer a favor, 

quer contra da tese que, porventura, estava sendo explanada, para eventualmente ter 

conhecimento de alguma tendência de tribunal, até para, mesmo quando seja contra, permitir 

a formação de um juízo de valor capaz de rebater o argumento que vai ao encontro da tese 

que então sustentada. Não poderia, ao abrir o Código Civil comentado, coordenado pelo 

Ministro Peluso, com o trabalho do Professor Nestor Duarte citando este acórdão, com 

citações de Caio Mário da Silva Pereira, Alexandre Morais, de acordo com este ponto de 

vista, simplesmente ignorar e deixar ao léu estas emendas. Trouxe à colação dos Conselheiros 

um entendimento, porque algum poderia dizer, como ocorreu: nós não modificamos muito, 

queremos fazer isso agora, que é o contraponto do Conselheiro Sergio, que estabelece o prazo 

de reflexão, o prazo ânuo. Ele citou o Código do Processo, mas o Código Civil também  

sofreu uma mudança estrutural, deu enorme poderes ao Poder Judiciário, modificou até 

cômputo de prazo, pode se fazer acordo para dilargação de prazo até. Aqui não houve 

alterações relevantes, mas algumas mudanças de aperfeiçoamento e também espero que deem 

certo. Agora, dentro da minha formação e dentro da colaboração com os senhores, não 

poderia omitir que li um acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, votação unânime na 

linha da ementa que falei. Mas, se acharem que não, por favor, vamos respeitar. Passou o 

acórdão às mãos do Conselheiro Sergio Lazzarini, para conhecimento. 

 

Célio Cássio dos Santos – Como foi citado nominalmente pelo Conselheiro Sergio, 

manifestou-se esclarecendo que à época que fez o questionamento sobre as certidões, não 

foram requisitadas pela Presidência, ou seja, houve aplicabilidade desse precedente que 

ocorreu. Segundo, disse que trouxera não um acórdão de Minas Gerais, mas alguns julgados 

do STJ, que, oportunamente, gostaria de falar na tribuna. Como ainda havia oradores inscritos 
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e já era meia noite, entendeu que os trabalhos deveriam ser encerrados imediatamente. 

Perguntado, respondeu que os precedente que acabara de mencionar eram contrários ao citado 

pelo Sr. Presidente e mandavam aplicar o artigo 16 da Constituição. Tendo o Sr. Presidente 

afirmado que, nessas condições, era preciso se falar a respeito, disse que falaria, mas não 

nesta oportunidade, dado o adiantado da hora e que os Conselheiros queriam se retirar. 

 

Presidente – Informou que prorrogaria a reunião por meia hora. 

 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (fora do microfone) – Requereu a prorrogação da 

sessão até o término da discussão. 

 

Sergio Lazzarini – Encerrando a sua dala, enfatizou que o assunto era relevantíssimo e não 

dava para votar no afogadilho, na prorrogação da meia-noite, quando estavam presentes 

menos de um terço dos Conselheiros. Acrescentou que sua preocupação não era a dos 

Conselheiros, porque ele e os demais ex-Presidentes, não precisam mais concorrer às 

eleições. Então, não estava defendendo nada em causa própria, a menos que se altere o 

Estatuto, como naquele momento colocou o Conselheiro André Franco Montoro Filho. Disse 

que estava preocupado com a eleição daqui a alguns meses e com os Conselheiros, que 

poderão ser pegos no contrapé de um novo Regimento Eleitoral e não se reeleger. 

 

Guilherme Domingues de Castro Reis (fora do microfone) – Consultado pelo Sr. 

Presidente, respondeu que mantinha sua emenda. 

 

Sergio Lazzarini – Sugeriu à Presidência que encerrasse a reunião, que votassem esse artigo, 

apenas a aprovação e a publicação da decisão do novo Regimento Eleitoral e que a matéria 

fosse remetida à Comissão de Redação, que com base em subsídios jurisprudenciais do 

Supremo Tribunal Federal, não só do Tribunal de Minas Gerais, informaria se acha que deve 

haver um ano de eficácia para entrar em vigor ou não. Aí votariam a redação com 

tranquilidade, com o Conselho completo e não de afogadilho. 

 

Presidente – Explicou que como a alteração depende de duas votações, e hoje obviamente 

era a primeira, para não encavalar com a reunião do Orçamento, em data adequada de 

novembro marcaria uma reunião extraordinária para a segunda votação. Nesse interregno, 

deixaria em suspenso essa questão e debruçariam sobre todos os precedentes. Dirigindo-se ao 

Conselheiro Lazzarini, disse que poderia fazer outras consultas fora do Tribunal de Justiça de 

Minas, mas no acórdão poder-se-ia verificar que realmente haveria de se fazer uma distinção 

de eleição em entidade privada com eleição de caráter de direito público. A princípio se disse 

isso, mas vamos nos debruçar, é uma matéria importante, pode ser, como disseram os 

Conselheiros Collet e Sergio, que seja interessante nós aguardarmos mais. Temos a segunda 

votação e muito do que foi aprovado aqui pode ser reprovado.  

 

Célio Cássio dos Santos – Pediu ao Sr. Presidente que reparasse que tanto era possível o que 

o Conselheiro Sergio estava dizendo, que a emenda que apresentada ao Conselho é muito 

semelhante ao artigo 16, da Constituição, que diz: a lei que alterar o processo eleitoral entrará 

em vigor na data de sua publicação. Aqui paramos aí, mas lá e, se for o caso, haverá essa 

análise. Há uma vírgula, e aí entra a Redação, que o artigo da Constituição continua: não se 

aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 
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Presidente – Comentou que era o que tinha proposto no Regimento, mas diante disso trouxe 

à consideração dos Conselheiros. 

 

Célio Cássio dos Santos – Entendeu, então, que realmente não haveria problema nenhum 

que a matéria fosse melhor debatida e amadurecida para um lado ou para outro. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Disse que os profissionais do Direito contribuem 

demais para a discussão. Entretanto, falaria como associado, Conselheiro, formado em 

sistema com ênfase em administração. Disse que o preocupava a dinâmica que estava 

assistindo no Conselho, e não era a primeira vez. Houve uma proposta que veio para cá em 

2012, 2013 e foi constituída uma Comissão suprapartidária, em virtude daquela situação, para 

se trouxesse um aperfeiçoamento do sistema eleitoral ou um novo sistema eleitoral. Dessa 

Comissão pessoas de todas as chapas trabalharam por dois anos e meio e trouxeram uma 

proposta. Acontece que na hora em que a proposta vem para o Conselho, todas as teses que 

foram vencidas nos dois anos e meio de trabalho voltam para discussão no Plenário, anulando 

praticamente quase todo o trabalho em termos de eficiência administrativa da Comissão 

suprapartidária, jogando todas as teses no balaio de gato, para termos que decidir o que 

queremos. Depois de exaustiva tentativa de se fazer isso na primeira reunião, percebemos que 

não tinha como compreender, então nomeamos outra Comissão, para tentar entender, entre 

todas as emendas, o que fazia sentido discutir ou não, o que era mais fácil. Aí concluímos que 

havia algumas teses, que são importantes, modificam a essência do Regulamento Interno. Isso 

aqui é um condomínio. E trouxemos essas teses para serem votadas e uma a uma essas teses 

não passaram. E o Conselho soberano desse condomínio, que é o Esporte Clube Pinheiros, 

decidiu que vamos manter o sistema que temos. Vamos manter em todas as teses que 

realmente modificavam com veemência o modelo, aprovamos e reforçamos o modelo atual. 

Há pequenos detalhes aprimorados, então, o Suplente agora não é mais de dois anos, passa a 

ser de seis anos, porque referendamos que queremos o sistema de chapa e o Suplente agora 

permanece na chapa por seis anos, ele só substitui; isso é uma evolução do sistema. E agora 

estamos concluindo se queremos que isso, depois de três anos de trabalho, entre para a 

próxima eleição. Ora, o que estamos mudando para a eleição do ano que vem? O que o 

associado tem que entender? Que direito do associado é esse que queremos defender? É nosso 

condomínio, ou fazemos as coisas direito, ou erradas. Eu não acho que a questão aqui é 

constitucional. Aguardei pacientemente para falar e não sou advogado; estou dando minha 

opinião de associado. Me incomoda demais quando entramos com jurisdiquês fenomenal, 

com questões técnicas de altíssimo nível, e conhecemos a Constituição Brasileira, 

conhecemos o direito brasileiro, sabemos que todos defendemos o que quisermos aqui com 

veemência e com razão, porque a Constituição permite isso. E vamos deixar isso invadir o 

nosso condomínio, a ponto de não conseguirmos nos mexer. Precisamos saber nos mexer. E 

ficou claro para mim, se houver jurisprudência, se não for votado de um lado pode-se entrar 

judicialmente contra a decisão. Se for votado do outro lado também pode. Então é um risco 

nosso, temos de decidir como condomínio o que queremos para nós. Queremos que continue 

o sistema atual, que nada mudou, com pequenos detalhes? Ou só vamos jogar isso aqui para 

2018? 

 

Sergio Lazzarini – Esclareceu que tudo o que já sido discutido e aprovado seria publicado, 

depois de ouvida a Comissão de Redação, restando apenas votar o artigo 34, que era uma 
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emenda de Conselheiro, para decidir sobre a vigência imediatamente ou depois de um ano da 

aprovação. Agora, seria uma temeridade votarmos neste momento. Se houvesse tempo, 

vamos alimentar o artigo 34 para todos os Conselheiros de temeridades e riscos que se corre. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Pediu ao Sr. Presidente que explicasse se constava 

no projeto que tinha que se esperar um ano ou só fazia um esclarecimento? 

 

Presidente – Explicou que o projeto observava a disposição da anualidade. Diante da 

manifestação do Conselheiro La Laina, que o impressionou apesar da colocação, teve o 

respeito, como tem por todos, de ir buscar, pois era uma opinião válida. Encontrou o 

precedente que mencionou, inclusive havia entregue cópia ao Conselheiro que falou logo 

depois do Conselheiro Lazzarini, e ele leu e concordou, viu realmente o precedente do 

Tribunal de Minas Gerais, como também entregou cópia também ao Conselheiro Sergio. Se 

os Conselheiros entendessem que a tese sustentada pelo Conselheiro Sergio e outros devesse 

prevalecer, votariam pelo respeito ao prazo da anualidade. Se entendessem que deveria ser 

aplicado já para a próxima eleição, de 2016, votariam nesse sentido. Fez remissão a um 

processo de alteração apresentado na Presidência do Conselheiro Efetivo José Edmur Vianna 

Coutinho, que tinha em mãos para consulta. Esse processo foi à Comissão Jurídica, então 

presidida pelo Ovídio Lopes Guimarães Junior, e o veio o parecer assinado pelos Drs. Maria 

Lucia de Toledo Collet e Silva e Jorge Roberto Corrêa Zantut, dizendo: a nossa ousada 

discordância é tão somente, data venia, sob o aspecto que trata do início da vigência de 

alteração do Regimento para Eleição Parcial do Conselho, norma interna da nossa querida 

Associação. No dispositivo constitucional - que é o 16 que o Professor Sergio Lazzarini 

colocou, ele é professor de Direito Constitucional - apontado se aplica somente para o 

processo eleitoral de direito público, que envolva cargos públicos para os municípios, os 

estados e a União, entes de direito público, ou seja, para vereador, prefeito, deputado, senador 

e presidente da República. A norma em tela não se aplica às agremiações, associações e 

sociedades de direito privado. Outrossim, existe em dois recentes precedentes de alteração do 

Regimento e que entraram em vigor imediatamente. Não posso ignorar isso. Tenho obrigação 

e dever de trazer a este Colégio a quem eu tanto estimo. Não posso omitir isso aqui. Fui 

pesquisar e encontrei um acórdão do Tribunal de Justiça. Agora está clara a situação, ou se 

respeita o prazo ânuo, ou não se respeita o prazo ânuo. Não estou impondo nada, mas não 

posso ficar aqui apenas e tão somente sentado. O juiz no processo não é um mero expectador, 

como dizia um grande jurista alemão, James Goldschmidt: o juiz tem que ter uma atuação. 

Não posso deixar os Conselheiros navegando em teses jurídicas. Tornou a se referir aos 

documentos que obteve com sua pesquisa, dizendo que não poderia omitir aqueles fatos aos 

Conselheiros. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Do ponto de vista jurídico, entendeu válidas as 

duas teses: a jurisprudência trazida pela Presidência e a tese oposta apresentada pelo 

Conselheiro Lazzarini (que o Sr. Presidente afirmou outrora ter defendido). A Comissão de 

fato no projeto fala do princípio da anualidade, participou da discussão. Como Membro da 

Comissão Especial, sugeriu que se respeitasse a proposta do princípio da anualidade, que traz 

risco menor para o Clube, pois eventualmente poderá ocorrer de um Conselheiro, ou mesmo 

um associado ajuizar uma ação, caso aprovada a emenda do Conselheiro Guilherme. 
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Presidente – Referiu que também poderia ocorrer o contrário, de alguém entender que não 

queria votar só em 70, não mais em número aberto. Tinha que trazer os elementos, os 

Conselheiros é que deveriam decidir. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Pensando num menor risco ao Clube, reiterou sua 

sugestão de se aderir à proposta do Conselheiro Lazzarini e da Comissão, levando em 

consideração o princípio da anualidade. 

 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – A título de esclarecimento, reportou que há alguns 

anos, na gestão do Presidente Paulo Castanho, emitiu um parecer a respeito desse caso. Na 

época não existia ainda nenhum julgado, mas havia duas posições em relação à aplicação ou 

não do artigo 16 para as agremiações, que não eram unânimes. Tanto que na época houve 

uma grande discussão. Hoje em dia já existe alguma posição a respeito, que também não é 

unânime. Então, na verdade, aprovando ou não que se aplique o artigo 16, se alguém resolver 

vamos terminar isso na justiça. 

 

Presidente – Concordou, observando que se o Conselho decidir pela aplicação do artigo 16, 

já há um acórdão de outro Tribunal, ele leva esse assunto, e até de índole constitucional, ao 

Supremo Tribunal Federal. 

 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Enfatizou que isso seria resolvido de um jeito ou 

de outro, e simplesmente deixaríamos a coisa correr. Então, não existia uma ameaça de um 

lado ou de outro, mas dos dois lados. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Perguntou ao Sr. Presidente se o artigo 16 da 

Constituição Federal, que obviamente que tem que ser observado, alcança a entidade de 

direito privado. 

 

Presidente – Respondeu que Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por votação unânime, 

entendeu que não. Ele toca nesse assunto; estabelece que qualquer reforma de diploma 

eleitoral somente poderá entrar em vigor no prazo ânuo. Como é Constituição Federal, ela 

está regulando evidentemente as eleições parlamentares do Brasil e não as eleições do 

Esporte Clube Pinheiros. Tornou a mencionar a decisão do Tribunal de Justiça de Minas e o 

parecer da Comissão Jurídica da época do Presidente José Edmur Viana Coutinho. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Entendeu, então, que não deveríamos ter esse receio, 

pois somos uma entidade privada. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Disse que neste momento era necessário observar 

que haverá uma segunda discussão. O Conselheiro Sergio tinha trazido relevantes argumentos 

e que deixaram uma perplexidade nos Conselheiros. Sugeriu que cada Conselheiro votasse 

em uma das hipóteses, com o compromisso, nesse interregno da segunda deliberação, de se 

fazer um estudo, cada um traria seus argumentos, sua matéria e na segunda discussão o 

Conselho resolveria. 

 

Presidente – Concordou, dizendo que se não vigorasse o artigo 16, a matéria dele jamais 

precluirá, porque matéria de índole constitucional se ficar vigorando que tem que se observar 
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o artigo 16, imediatamente deverá ser revista, porque jamais o Clube poderá decidir contra 

um preceito da Constituição, desde que se caracterize. Repetiu que o artigo 16, da 

Constituição Federal, Tribunal de Justiça de Minas, versa sobre a relação do cidadão com o 

Estado, porquanto visa garantir os meios de participação deste, cidadão, na formação da 

vontade política do ente governamental. Ainda que seja possível traçar um paralelo entre o 

processo eleitoral de um ente público e aquele realizado por uma entidade privada, a 

aplicação do artigo 16, da Constituição Federal, fica prejudicada, vez que tal dispositivo faz 

menção expressa à lei que altera o processo eleitoral, que não é o caso. Este acórdão traz 

também, olha, na linha do que já decidiu anteriormente o Tribunal. Eu trouxe aos 

Conselheiros apenas para que tivessem conhecimento, nada mais do que isso. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Ratificou sua proposta, independentemente da 

possibilidade de recurso. 

 

Presidente – Afirmou que não haveria mais recurso, prometendo trazer a matéria na segunda 

discussão. Virá e informará que votaram pela aplicação imediata, mas evoluímos nos estudos. 

Dr. Célio trouxe precedentes que mostram que não, mesmo o Clube, o Sírio, qualquer outro 

clube tem que observar, acabou. Não podemos decidir contra a Constituição Federal. A única 

coisa que não poderia fazer era omitir isso para os Conselheiros. 

 

Sergio Lazzarini – Renovando sua admiração ao Sr. Presidente e elogiou o seu 

posicionamento de que não poderia deixar de trazer à baila o acórdão do Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais, observando que o Conselheiro Célio tinha acórdãos de outros tribunais e do 

Superior Tribunal de Justiça. O Conselho estava deficitário naquele momento. Então, 

tentando colaborar e não atrapalhar, se o Conselho estava em Sessão Permanente e tinha uma 

sessão mais à frente marcada, como não havia mais quórum para votar a matéria, porque o 

Plenário estava esvaziado... 

 

Presidente – Disse que precisaria do acórdão mencionado pelo Conselheiro Célio; a 

Presidência trouxera o acórdão que mencionou. 

 

Célio Cássio dos Santos – Dirigiu-se ao Sr. Presidente, argumentando; Dr. Manssur, 

francamente, o senhor trouxe um acórdão obscuro de Minas Gerais e está falando como se 

nós tivéssemos falando da Magna Carta, pelo amor de Deus, né? 

 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Perguntou ao Conselheiro Célio se ele estava 

escondendo o documento que dissera que tinha e não apresentava para contribuição. 

 

Antonio Moreno Neto – Independentemente do conhecimento jurídico exaustivo já exposto 

pelos juristas presentes, complementou o que dissera o Conselheiro Francisco Vassellucci, 

aduzindo que houve três reuniões, uma audiência pública e, na realidade, o que estava se 

discutindo com toda essa cobertura se referia a 70 inscritos ou 105 inscritos; ninguém estava 

pensando em nenhuma outra coisa. 

 

Sergio Lazzarini – Pediu verificação de presença, para saber se havia quórum para votar. 
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Presidente – Lembrou que o Regimento estabelece que com 30 Conselheiro há possibilidade 

de deliberação, mas disse que faria a verificação. 

 

Sergio Lazzarini – Argumentando que havia apenas 30 Conselheiros para votar, num 

Conselho de 217, pediu que os presentes se submetessem à votação nominal, para saber quem 

votou. De 217 Conselheiros, só 30 vão compelir-nos a votar de afogadilho meia-noite e meia, 

por que não adiar para a próxima sessão, todos trarão seus argumentos. Acrescentou que o 

Presidente, no exercício do cargo, tem sido vítima até de processos judiciais justos ou muitas 

vezes injustos. 

 

Presidente – Até agora três injustos. 

 

Sergio Lazzarini – Disse que queria evitar a judicialização deste problema, porque essas 30 

pessoas não iam decidir se vale ou não vale o artigo 16, da Constituição. 

 

Presidente – Entendeu, mas ponderou que estava sendo realizado todo um trabalho, votação 

de artigo por artigo, com várias discussões. O projeto não foi criação de uma pessoa só, mas 

objeto de uma Comissão constituída por aprovação dos Conselheiros. Continuou, dizendo que 

não o anima projeto de poder, mas projeto do Pinheiros; não tem nenhuma perspectiva de 

projeto de poder, e na próxima semana isso ficaria muito bem explicitado, até para quem o 

ameaçou. Falando como o Conselheiro Sergio já falara numa ocasião análoga, disse que ama 

muito a justiça e respeita muito o Poder Judiciário. A justiça, porque é uma das virtudes 

maiores, a principal virtude do homem e o Poder Judiciário, porque filhos de migrantes 

libaneses cresceram neste País e honram as três magnas figuras do Poder Judiciário. A 

advocacia dignifica a magistratura deste Estado e honra a instituição Ministério Público deste 

Estado, por descendência direta nossa. Então, não tem receio nem da justiça e tem muito 

respeito pelo Poder Judiciário. Realmente foi vítima de quatro ações, até agora três decididas, 

uma prestes a se definir e quando for definida os Conselheiros terão conhecimento. Estamos 

aprovando um projeto eleitoral. Houve uma irresignação. Quais os motivos desta 

irresignação, isto fica no seio subjetivo de cada qual. Cada qual que tire o porquê destas 

objeções. As respondeu da forma mais lhana, como procura ser; não impôs absolutamente 

nada. Diante de uma emenda, foi verificar se havia procedência, respaldado em conceitos do 

Conselheiro La Laina. Encontrou material, trouxe aqui e apresentoi aos proponentes do 

porque deste precedente e qual o alcance dele. Esta sessão já está permanente, sem dúvida 

nenhuma ia declará-la encerrada. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado (pela ordem) – Lembrou que de tudo que tinha sido 

votado, basicamente foram alterados três itens do formato atual: dois relativos às chapas: um 

com relação a um candidato, quantos ele pode votar e limitado, como atualmente, ou o 

número de vagas. E o número de candidatos que cada chapa pode trazer. O fracionamento 

não mudou. Além disso, a questão da suplência, que é um costume, não é uma regra. 

Costume não faz regra, não faz jurisprudência e nem direito adquirido. Tendo observado que 

o Conselheiro Guilherme Reis por várias vezes abriu mão de ideias que tinha trazido de 

forma magnânima, disse acreditar que se retirasse sua emenda neste caso o assunto estaria 

encerrado e não traria nenhum problema, porque as questões em si que vão alterar as chapas 

ou não, não vai mudar nada, porque se olharmos o passado, ninguém vota chapa inteira, a 

maioria vota 30 pessoas e também a maioria das chapas não consegue fazer o número inteiro 
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de vagas. Fora isso, como havia dito, costume não faz regra e quem se eleger no ano que vem, 

e até faz parte, os Suplentes já estão nessa regra atual. E se daqui a um ano isso mudar vai 

continuar normalmente. É um risco que corremos em termos de Constituição, entendimentos, 

papel, advogado sabe que papel aceita tudo, por uma questão que não traz muita mudança. 

Acho que é válido e gostaria até que já passasse a valer, porque muitas são defesas minhas. 

 

Presidente – Informou que havia consultado o Conselheiro Guilherme e ele não ia retirar a 

emenda. Dirigiu-se ao Plenário, dizendo o seguinte: hoje estou com 35 anos de Conselho, isso 

não vai a ninguém, eu permaneci 25 anos ou quase 27 neste Conselho e jamais ocupei a 

Tribuna para verberar ou para ser contundente, não que alguém tenha sido, com relação a 

quem ocupava esse cargo, nunca fiz isso, não é do meu estilo. Eu aprendi a defender os meus 

pontos de vista com a dialética e graças a Deus cheguei aonde cheguei desta forma. Procuro 

expor minhas ideias no campo preciso da argumentação, eu não preciso de ameaça, eu não 

preciso de virulência, eu não preciso de contundência, porque não me anima projeto de poder, 

como os senhores verão na sessão seguinte e eu lhes provarei, porque deixarei esta Mesa, irei 

à Tribuna e provarei aos senhores por A mais B o projeto de poder e de quem subscreveu o 

projeto de poder. Mas o tempo é o senhor da razão, esperemos o dia 26 e os senhores terão 

oportunidade para avaliar. Vou encerrar esta discussão, não vou colocar agora a matéria em 

votação e vou trazê-la na próxima reunião. O acórdão que citei está aqui. Quero apenas e tão 

somente verificar aqueles acórdãos em sentido contrário. Apresentarei os a favor e os sentidos 

contrários e os senhores decidirão, mas os acórdãos que foram ditos que estão em sentido 

contrário eu precisarei deles para poder formar um juízo de peso, de medida e de valor. 

 

- Registre-se que, com base no disposto no Artigo 83 do Regimento Interno, neste Encontro 

de 19/10/2015, o Conselheiro Roberto Gonçalves La Laina apresentou por escrito as razões 

de seu voto, manifestando-se nos seguintes termos: “Voto contrariamente à “Proposta de 

Alteração do Regimento para Eleição parcial do Conselho Deliberativo, formulada pela 

Comissão Especial e que inclui emendas subsequentes”, pois a matéria contempla direitos 

fundamentais dos Associados (i.e. `o direito de votar nas eleições para formação do 

Conselho Deliberativo` e o `direito dos Associados de serem votados para integrar o 

Conselho Dliberativo`), os quais devem ser objeto de discussão e deliberação em 

Assembleia convocada par atal finalidade. Somente os Associados têm legitimidade e poder 

para modificar, restringir, ampliar e limitar os seus próprios direitos, especialmente 

aqueles considerados fundamentais. Somente a Assembleia Gerl de Associados, que é 

`órgão deliberativo primário e principal, possuir competência para deliberar a matéria. Por 

fim, diferentemente do que fora preliminarmente deliberado sobre a matéria por este órgão 

colegiado, sustento que o Conselho Deliberativo não possui legitimidade, nem competência, 

tampouco poder para deliberar sobre a sua própria competência.” 

 

 

Nesta noite o Plenário apreciou e votou os artigos 23 a 33, dispositivos cuja redação aprovada 

em primeira discussão é a seguinte: 

 

Art. 23 - O sistema de eleição é o proporcional, com a utilização de quociente eleitoral, que é 

o resultado da divisão do número de cédulas válidas (nelas computadas as em branco) pelo 

número de vagas a serem preenchidas, respeitando-se a proporcionalidade para cada um dos 

grupos estabelecida no inciso I, do art. 34 do Estatuto Social. 
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§1º - Em cada cédula calcular-se-á o porcentual obtido por chapa. 

§2° - O número de candidatos eleitos por uma determinada chapa será o resultado da soma de 

seus percentuais obtidos em todas as cédulas, dividido pelo quociente eleitoral alcançado na 

forma prevista no "caput" deste artigo, desprezada, no resultado, a fração. Será o quociente 

partidário. 

§3° - A chapa que não alcançar o quociente eleitoral não elegerá nenhum candidato, indo a 

totalidade dos seus votos, representada pela fração do quociente partidário, somados os votos 

em branco, para as demais chapas, proporcionalmente, considerando-se os percentuais 

obtidos pelas chapas nos termos do §2º deste artigo. 

§4° - Se o quociente partidário (§2º) for superior ao número de candidatos inscritos na chapa, 

as vagas que sobrarem serão distribuídas na forma do §3º. 

§5° - Os candidatos eleitos em cada chapa serão chamados pela ordem decrescente de votos 

individuais recebidos e, havendo empate, será convocado aquele que tiver mais tempo como 

associado, ou, persistindo a igualdade, o que tiver mais idade.  

 

Art. 24 - Em cada chapa que alcançar o quociente eleitoral, os candidatos que não se 

elegerem serão considerados suplentes, pelo período correspondente ao da eleição disputada. 

§1º - Em caso de afastamento de Conselheiro, a qualquer título, a vaga, então surgida, será 

prioritariamente preenchida mediante a convocação de suplente que, dentro da mesma chapa 

e na mesma eleição daquele, tenha obtido o maior número de votos individuais. 

§2º – Em caso de vacância, o suplente convocado, com base na regra do §1º, será empossado 

como Conselheiro, desempenhando tais funções pelo tempo remanescente do mandato. 

§3º - Se o suplente de Conselheiro optar por participar de novo pleito, e não for eleito, será 

considerado suplente apenas com relação ao último certame realizado. 

§4º - Se uma chapa não tiver suplentes para suprir suas vagas, serão convocados os das 

demais concorrentes na respectiva eleição, que tenham alcançado o quociente eleitoral, 

observando-se um rodízio entre elas, segundo a ordem decrescente de quociente partidário e 

de votos individuais. 

 

Art. 25 - Os processos de votação e apuração e os demais itens deste Regimento serão objeto 

de regulamentação baixada por Resolução da Mesa do Conselho Deliberativo, sempre que se 

tornar necessário adaptá-los a novos sistemas técnicos e, principalmente, informatizados, 

respeitadas as demais normas estatutárias e regimentais. 

 

Art. 26 - Fica a Diretoria autorizada a adquirir ou tomar em locação material necessário para 

a realização da eleição na forma prevista neste Regimento. 

 

 

DA PROPAGANDA ELEITORAL 

 

Art. 27 - Aos candidatos é lícita a propaganda eleitoral, no recinto do Clube, com 

apresentação de plataformas, planos de ação, programas de trabalho, suas biografias e outros 

dados julgados adequados à sua promoção. 

Parágrafo único - A colocação de fotos, panfletos, informativos, santinhos, cavaletes ou 

qualquer outro tipo de propaganda que dependa de afixação, somente será permitida em 

locais previamente designados pela Presidência do Conselho Deliberativo, de comum acordo 
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com o Presidente da Diretoria, assegurando-se, sempre, a proporcionalidade do número de 

candidatos inscritos em cada chapa em relação aos espaços disponíveis. 

 

Art. 28 - Será vedada, nas dependências do Clube, qualquer propaganda que prejudique ou 

perturbe as atividades esportivas, sociais e culturais, ou atente contra a boa ordem e 

disciplina. 

 

Art. 29 - É vedada a utilização de bens, serviços e funcionários do Clube, para fins de 

propaganda eleitoral. 

 

Art. 30 - Caberá ao Presidente da Diretoria, no período que antecede a eleição, e ao 

Presidente da Assembleia, durante sua realização, impedir a circulação de manifestos, 

boletins, panfletos ou volantes que, direta ou indiretamente, contenham inscrições que 

injuriem, caluniem ou difamem qualquer candidato. 

 

Art. 31 - É vedada, no recinto em que estiver sendo realizada a eleição, qualquer propaganda 

eleitoral. 

 

Art. 32 - Os quadros de Conselheiros e Suplentes referentes às eleições ocorridas 

anteriormente à validade deste regimento obedecerão às regras existentes à época. 

 

Art. 33 - As dúvidas ou pontos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Conselho 

Deliberativo, ou, se durante a Assembleia, pelo seu Presidente, aplicando-se, sempre, as 

normas estatutárias e regimentais, as leis vigentes no País e os princípios gerais de direito. 

 

 

Encerramento da Reunião: aos trinta e seis minutos do dia 20 de outubro de 2015. 
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ENCONTRO DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

 

6) DATA E PRESENÇA 

Dia nove de novembro do ano dois mil e quinze, às vinte horas e trinta minutos, tendo 

assinado a lista de presença cento e trinta e nove Conselheiros. 

 

 

7) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e  

Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 

Primeiro Secretario: Antonio Alberto Foschini 

Segundo Secretario: José Roberto Coutinho de Arruda 

Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 

 

8) ABERTURA  

Presidente – Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino do Esporte 

Clube Pinheiros.  

 

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 

 

9) ORDEM DO DIA 

Item 3 -  Apreciação do processo CD-21/2012 - Primeira discussão e votação do 

projeto proposto pela Mesa do Conselho Deliberativo, de alteração do 

Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo (matéria 

reincluída em pauta, na forma do disposto no inciso IV, do Art. 38 do 

Regimento Interno do Conselho Deliberativo). 

Presidente – Mencionando o quadro comparativo distribuído com a convocação, abrangendo 

os artigos até agora aprovados, lembrou que faltava apenas discutir e votar o último 

dispositivo, objeto de emenda do Conselheiro Guilherme Domingues de Castro Reis, que 

tratava do momento de vigência deste Regimento Eleitoral. Lembrou que na última sessão, 

atendendo à proposição de Conselheiros, suspendeu os trabalhos para que a matéria pudesse 

ser mais bem examinada, presente a discussão encetada em Plenário. E, com o maior respeito, 

que é a forma como se conduz e com o maior rigor ético, consultou o Conselheiro Célio 

Cássio se estaria com os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que dissera possuir, para 

que pudessem analisar a matéria à luz destes precedentes. Informou que poderiam falar os 

Conselheiros que não tivessem se manifestado sobre o assunto na sessão anterior. Tornou a 

solicitar os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que o Conselheiro Célio havia dito que 

tinha, para poder apresentar aos Conselheiros. 

 

Célio Cássio dos Santos – Respondeu que ele mesmo apresentaria, tendo o Sr. Presidente, 

então, lhe concedido a palavra. Manifestou-se lembrando que na última reunião e na anterior 

houve uma grande discussão acerca da possibilidade ou não de se aplicar imediatamente as 

eventuais mudanças que foram aprovadas no Conselho, ou se obrigatoriamente teríamos que 
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esperar o prazo da anualidade, ou seja, um ano para que estas entrassem em vigor. E 

pesquisando sobre a questão, todos lembram que houve enorme celeuma, com alguns 

defendendo que aplicação das mudanças deveria ser imediata e tantos outros dizendo que 

deveria haver o prazo de um ano. Nessa oportunidade, antes de qualquer coisa, gostaria de me 

manifestar não tão de forma jurídica, mas de forma fática, porque acho que 

independentemente de interesses políticos que possam haver de ocasião, nós, como 

Conselheiros, temos que tomar cuidado para não criar situações que futuramente possam vir a 

prejudicar a todos. Isso porque, caso modifique-se o entendimento e se passe a aplicar as 

mudanças imediatamente, estaremos todos reféns de eventuais situações futuras que possam 

prejudicar enormemente o Clube. Exemplificando, teremos eleições em abril do ano que vem. 

Além dessas mudanças que ocorrem agora, se não houver esse prazo de um ano para que 

todos os Conselheiros, Diretores e mesmo os associados possam se inteirar das eventuais 

mudanças e entendam o que está havendo, na véspera de toda e qualquer eleição poderá haver 

mudanças sejam quais forem, das mais absurdas as mais elogiáveis, tudo dependendo 

simplesmente de uma eventual maioria de ocasião, que um grupo ou outro possa vir a ter. 

Imagine-se que por uma ou outra razão alguém apresente uma proposta que doravante o 

mandato do Presidente da Diretoria deva ser de oito anos e a maioria que houver aprova isso 

e aplica-se imediatamente naquela eleição. É o que acontece quando mudanças repentinas se 

aplicam de forma imediata. O prazo de um ano para que eventuais mudanças passem a 

vigorar visa impedir justamente esse tipo de situação e na pesquisa que fiz a respeito das 

situações em que poderiam ou não haver esse prazo de um ano, aplicar-se-ia imediatamente 

ou não, eu me deparei com diversos acórdãos e naquele momento que estava falando, falei 

STJ inadvertidamente, eu queria dizer STF, que se aplicam justamente a essa situação. O 

prazo de um ano para aplicação é a regra, eventuais exceções podem até ocorrer, mas não é o 

que ocorre. A regra é: aplica-se após um ano pelo nosso sistema eleitoral. E aplicação da 

anualidade, visa unicamente proteger os eleitores de eventuais mudanças impostas por aquela 

maioria que pode haver em determinada ocasião. Hoje o Conselho pode estar de uma forma, 

daqui a pouco tempo poderá não ser assim. Na última eleição foi a oposição que venceu para 

a Diretoria. Houve uma mudança, essas mudanças são salutares e as cíclicas sempre existirão 

e esse princípio da anualidade visa justamente proteger essa situação. O STF fixou a 

interpretação deste artigo 16, que trata da anualidade na Constituição, entendendo-o como 

uma garantia constitucional do devido processo legal eleitoral da igualdade de chances das 

minorias. A Constituição alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da 

segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração da 

lei eleitoral. O artigo 16, da Constituição trata justamente desse prazo um ano: ao submeter a 

alteração legal do processo eleitoral à regra da anualidade constitui uma garantia fundamental 

para o pleno exercício de direitos. O princípio da anterioridade eleitoral constitui uma 

garantia fundamental também destinada a assegurar o próprio exercício do direito de minoria 

parlamentar em situações nas quais, por razões de conveniência da maioria pretenda 

modificar a qualquer tempo as regras e critérios que regerão o processo eleitoral. A aplicação 

deste princípio não depende de considerações sobre a moralidade da legislação, é uma 

barreira objetiva contra abusos e desvios da maioria e dessa forma deve ser aplicado. Eu 

tenho tantos outros acórdãos aqui, todos no mesmo sentido, o que quero salientar e é bom que 

se entenda claramente, é que se hoje há uma maioria para um lado ou para outro...  

 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (aparte) Afirmou que os acórdãos que o orador leu 

eram matérias julgadas no STF, relativas à eleição de vereadores. 
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Célio Cássio dos Santos – Respondeu que tinha lido uns quatro acórdãos diferentes, de 

eleição de vereadores e outros cargos públicos. 

 

Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Assim sendo, significava que não se tratava da 

interpretação de eleição de associação, mas, sim, de entes públicos que serão eleitos e nestes 

casos é obrigatória a preservação da anualidade. A aqui não é o caso. Perguntou se se tratava 

de associação e, como o orador respondeu positivamente, disse que era só isso que queria 

ouvir. 

 

Célio Cássio dos Santos – Salientou que estava dizendo que independentemente da 

obrigatoriedade ou não, a exceção é que não se aplica. E trata de todo e qualquer processo 

eleitoral e é por isso que dizia que essa norma visa proteger situações de modificação que 

podem haver de forma repentina e com base em abuso de eventuais maioria de ocasião que 

possam haver. Às vezes não podemos ter o pensamento curto ou estreito de achar que por um 

determinado momento político circunstancial devamos não tomar cuidado com o futuro. Esse 

prazo de um ano é absolutamente necessário para proteção do Clube, proteção desta Casa e 

proteção dos associados e daqueles que irão votar. 

 

Eduardo Ribas Oliveira Machado (aparte) – Tendo também realizado pesquisa, pela 

Comissão, que até defendia a anualidade, disse que foi pesquisar depois da última reunião. 

Perguntou se alguns dos trechos das decisões lidos pelo orador eram do plenário, porque não 

conseguiu achar nenhuma. 

 

Presidente – Informou que são turmas. 

 

Célio Cássio dos Santos – Respondeu que eram de plenário, tinha uma de Cezar Peluso, 

plenário, de 27/11/2009, Ellen Gracie, diversas. Realmente há muita jurisprudência acerca do 

tema. Em matéria pública é uma questão que não há exceção, é obrigatória, há 

obrigatoriedade de se aplicar o princípio da anualidade. Poderiam dizer que somos uma 

Associação privada, mas em primeiro lugar, teoricamente, como recebemos verbas públicas 

de diversas formas, poderia haver uma discussão acerca da origem jurídica da nossa 

Associação. 

 

Presidente – Interveio, dizendo que nossa Associação é de direito privado. 

 

Célio Cássio dos Santos – Independentemente disso, se a norma se aplica justamente a regra, 

não vejo razão nenhuma para que apliquemos imediatamente uma coisa que visa proteger 

nosso Clube. 

 

Eduardo Sampaio d’Utra Vaz (aparte) – Pediu que o orador explicasse por que o Conselho 

em determinados momentos, como na Lei da Ficha Limpa, Estatuto de OAB, etc., adota as 

normas de ordem pública quando convém sob certa ótica. E aí, misteriosamente, em outros 

momentos tudo que é a parte pública deixa de ser levado em consideração e argumenta-se que 

somos uma entidade de direito privado. Porque ou tomamos como balizas legislação que 

norteia todos os tipos de legislações, ou abolimos tudo isso.  
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Célio Cássio dos Santos – Referiu que desconhecia as razões que cada pessoa tem para votar 

de uma forma ou de outra, mas o que deve ser considerado, isso é muito importante e é 

justamente nesse sentido é que, como entidade e como dirigentes e Conselheiros, devemos 

priorizar os interesses do Clube, sequer por hipótese deveríamos decidir ou aplicar 

modificações de forma casuística. 

 

Sergio Lazzarini (aparte) – Indagou se o orador e os Conselheiros lembravam que o 

Conselho, por iniciativa da Mesa, fez uma adaptação estatutária da questão da reeleição da 

Diretoria e foi aprovado aqui. Alguns dias depois, o Ministério dos Esportes, ou a Presidência 

da República, exigiu que o Clube alterasse o seu Estatuto para proibir no Estatuto a reeleição 

de mais de uma vez, matéria eleitoral, e a Mesa do Conselho imediatamente tomou a 

iniciativa. Convocou uma Assembleia Geral do Clube e aprovou matéria eleitoral de acordo 

com a exigência dos órgãos públicos que regulam a matéria. Perguntou se naquele caso a 

Mesa do Conselho atendeu imediatamente a exigência de órgãos públicos, aplicando no 

Clube, que é uma entidade particular, normas de reeleição, por que agora essas normas de 

ordem pública não se aplicam ao Pinheiros, que é uma entidade particular. Não estaríamos 

mudando um pouco de orientação de acordo com a biruta de aeroporto, conforme vem o 

vento a gente muda? Nós temos que ter coerência. 

 

Célio Cássio dos Santos – Lembrando-se daquele advento, concordou que realmente é 

preciso ter coerência, além de cuidado e não disse que não conseguia entender qual seria o 

intuito de se aplicar de forma imediata todas essas modificações que estavam sendo feitas, de 

forma contrária à legislação. 

 

Presidente – Concedeu mais um minuto para que o orador concluísse. 

 

Célio Cássio dos Santos – Enfatizou que não entendia porque aprovar uma coisa de forma 

abrupta, sem permitir que os associados tomassem o devido conhecimento da matéria, 

negando vigência ao artigo 16 da Constituição, abrindo precedentes importantes e perigosos, 

para que futuras novas votações viessem a prejudicar o Clube de forma casuística e levando 

em consideração as maiorias de momento. Lamentou que a anualidade não fosse aprovada 

nesta oportunidade. 

 

Antonio Moreno Neto (aparte) – Sobre a adaptação à lei referida pelo Conselheiro Sergio 

Lazzarini, explicou que dizia respeito a uma lei aprovada posteriormente, e o Clube teve que 

se adaptar primeiro para fins de recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Houve uma 

comissão suprapartidária que estudou essas alterações eleitorais durante dois anos e meio e, 

como havia dito o orador, muitas vezes pode ter interesse político, como já houve aqui, em 

vários grupos políticos. Já havia dito que a discussão não era jurídica, era só política. Então, a 

adaptação de qualquer alteração tem que ser aprovada e discutida por esta Casa, e não usar 

externamente a Constituição, ou o que seja, para garantir isso, porque as associações têm o 

direito de alterar, sim, senhor, com relação ao prazo das eleições.  

 

Célio Cássio dos Santos – Concordou que as associações têm todo direito de modificar, mas 

a discussão era se deveriam aplicar de imediato, ou esperar um ano. Essa era a questão. 
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Regina Helena Secaf (aparte) – Comentando que lendo o Regimento das Eleições verificou 

que tinham três alterações que só foram validadas depois de um ano. Perguntou por que essa 

tinha que ser validada no momento. 

 

Célio Cássio dos Santos – Lembrou que em uma discussão de 30/05/2011, sobre a Lei da 

Ficha Limpa no Clube, havia se manifestado sobre se as certidões deveriam ser apresentadas 

imediatamente, ou após um ano. E perguntara ao Presidente Manssur, e hoje ele falou que 

mudou sua opinião, mas naquela oportunidade ele disse que toda e qualquer mudança que 

houvesse seria aplicada somente um ano após. Assim foi feito. Não houve recurso, justamente 

pelas razões que li nos acórdãos: respeitar as minorias, proteção a eventuais maiorias de 

ocasião, etc. Então, até hoje o princípio da anualidade vem sendo respeitado no Clube e deve 

continuar sendo, porque é uma proteção para todos e um respeito ao associado. No ano que 

vem teremos eleições, se houver alguma mudança para lá ou para cá ninguém sabe. Logo em 

seguida vem uma proposição, falando que agora o Presidente da Diretoria vai ter mandato de 

12 anos e a maioria aprova. Como é que fica esse negócio? 

 

Presidente – Informou que uma lei federal não permite mais 12 anos. Perguntado pelo 

Conselheiro Célio se neste caso a lei federal se aplicaria, respondeu que estava apenas 

exemplificando. 

 

Regina Helena Secaf – Lembrou que a Lei Pelé estabelece no máximo quatro anos. 

 

Célio Cássio dos Santos – Nessas condições, defendeu que se se aplica a lei federal, também 

deveria se aplicar o artigo 16, porque é da Constituição. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Comentou que um bom advogado consegue se 

posicionar de forma tão brilhante, defendendo uma tese que, infelizmente, em momentos 

anteriores partilhou de entendimento absolutamente divergente. Reportou-se à alteração mais 

importante, que ocorreu graças ao trabalho do Presidente Sergio Lazzarini, que deu 

oportunidade às minorias terem mais acesso, aquela que introduziu a proporcionalidade. 

Lembrou que aquela alteração ocorreu no final de 2003, para aplicação imediata em 2004, 

sob a Presidência do Conselheiro Sergio Lazzarini. Indagou, então, se o orador desconhecia o 

fato e se naquele momento foi interesse de ocasião. Não houve nenhum questionamento, 

porque está absolutamente amparada nos cânones constitucionais. Perguntou, ainda, se o 

Conselheiro Célio, o Presidente Lazzarini e todos os outros tinham mudado de opinião. 

 

Célio Cássio dos Santos – Respondeu que aparentemente todos mudaram de opinião, porque 

em 2011, oito anos depois daquela alteração, como havia dito, ele mesmo tinha trazido essa 

questão à baila. E na época o Presidente Manssur falou que aplicava-se a anualidade, e o 

aparteante não se insurgiu contra, de modo que a anualidade está aplicada. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Esclareceu que queria apenas deixar registrado. 

 

Presidente – Não tem problema, isso vai ser devidamente explicado. 

 

Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo (aparte) – Considerando que a 

Comissão era pluripartidária, e apresentou o trabalho de reforma política, perguntou se a 
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Comissão manifestou-se quanto ao princípio da anualidade em seu relatório, e se não seria de 

bom alvitre que o Conselho respeitasse esse encaminhamento, já que é a vontade de todos os 

partidos que estavam representados nesta comissão. 

 

Célio Cássio dos Santos – Disse que ao que lhe parecia a Comissão tinha analisado 

longamente a questão da anualidade e fora a favor de que eventual mudança só se aplicasse 

após um ano. E houve uma emenda do Conselheiro Guilherme Reis, para que fosse aplicada 

de imediato. Nesse particular, lembrou um fato que achava relevante diante da situação que se 

apresentava, que essa emenda contra o entendimento da Comissão tinha sido apresentada por 

um Conselheiro que, em que pese o seu inegável brilhantismo profissional e o seu 

conhecimento jurídico, ele talvez não tivesse conhecimento profundo do que ocorria no 

Conselho, justamente por ser Suplente. E ele até vai concorrer à próxima eleição. De modo 

que, voltou a dizer, ele está totalmente nas suas faculdades em poder apresentar emendas. 

 

Presidente – Interferiu, esclarecendo que o proponente estava no exercício do cargo de 

Conselheiro e observando que não era de bom tom fazer aquela discriminação. 

 

Célio Cássio dos Santos – Referiu que não estava discriminando, mas trazendo um fato 

objetivo. Concluindo, tornou a defender o princípio da anualidade, lembrando da 

responsabilidade que o Conselho tem para com o Clube, sendo preciso tomar cuidado para 

que maiorias de ocasião não tomassem medidas que prejudicassem futuramente a 

Agremiação, e que eventuais aprovações impensadas não trouxessem uma mácula às futuras 

eleições do Clube e para tudo aquilo que viesse a ser aprovado. 

 

Marcos Martins Paulino – Confessou-se cada vez mais desiludido com comportamento dos 

Conselheiros no Conselho, incluindo-se nesse contexto. Estamos deixando cada vez mais de 

nos despirmos de interesses de grupos, em que pesem serem legítimos e de todos terem o 

mesmo direito a preferências. Reportou-se ao desabafo do Conselheiro Francisco Vassellucci 

na última reunião, que se não foi perfeito tecnicamente, foi de coração, dizendo que estava 

cansado de algumas coisas. Então, sentiu-se representado naquela manifestação. Em síntese, 

entendendo que os Conselheiros estão cada vez mais deixando de ter liberdade de 

consciência, de refletir se algum Conselheiro que tenha se manifestado na tribuna tem ou não 

razão, e se tornando cada vez mais o que na política tradicional se denomina “cabrestão”, que 

vota de acordo com o interesse do grupo naquele momento, o que também não entende como 

demérito, pois como outros já o fizera. É um processo que dentro de determinada medida 

aceitável, mas quando começa a preponderar sobre o processo de livre convicção de cada um 

é um germe com o qual é preciso tomar cuidado. Entendeu que aquela discussão era menos 

jurídica e mais política, porque não estamos obrigados juridicamente a votar pela anualidade 

ou contra ela, independentemente da jurisprudência trazida à baila. Jurisprudência se saca de 

acordo com o interesse de cada um. É relativo. Quando se fala de jurisprudência tem que se 

falar de predominante, mas no caso em tela se tratava de uma briguinha assim: é obrigado, 

não é obrigado. Por tudo que foi dito aqui, não estamos obrigados a votar de uma maneira ou 

de outra juridicamente. Como politicamente têm interesses concretamente colocados, quer 

dizer, em determinando momento interessa a um grupo ou para vários grupos que a coisa faça 

vigência imediata e para outros grupos interessa que demore um pouco mais, é disso que se 

trata. Isso é claro, porém, agora, depois disso é lícito, legítimo que se manifeste 

opinativamente, mas não ficando se escudando na questão jurídica ou numa questão política 
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menor. Os princípios que estão sendo defendidos e que também não foram atacados por 

outros grandes juristas, apenas diziam que não se aplicava. E ninguém atacou o princípio, 

porque eles são importantes para a sobrevivência das sociedades no longo prazo. Aqueles que 

não aplicam esse princípio em determinados momentos porque isso não interessa, podem ter 

problemas no futuro, mas podem fazê-lo.Disse que defende anterioridade, anualidade na 

questão tributária eleitoral, porque são defesas que existem, de maioria de ocasião. Agora, 

não estamos obrigados, em absoluto. Concitou os Conselheiros a formarem seu juízo de 

convicção com a liberdade, com o dever que têm de ver as questões como efetivamente são, 

independentemente de necessidade de ocasião. Disse que sua opinião é clara: quer respeitar 

os princípios porque quer que seja uma defesa na frente. E quer ser cobrado por isso, se um 

dia voltar ao Conselho, da sua coerência, como estava vendo muitos cobrarem pela coerência, 

que é um bom caminho. Finalizando, esclareceu que seu objetivo de defender um pouco 

menos de formalidades, um pouco mais de coração, de sinceridade.  

 

Presidente – Ao anunciar o orador seguinte, informou que concederia a palavra ao 

Conselheiro autor da emenda, com fundamento no artigo 61 e enceraria a discussão. 

 

Sergio Lazzarini (fora do microfone) – Pediu a palavra, dizendo que tinha sido citado 

nominalmente. 

 

Presidente – Lendo-se ao artigo 52, VI, do Regimento, que diz que o Conselheiro poderá 

falar para defender-se de ataque ou acusação de colega em qualquer fase da reunião, mediante 

requerimento, entendeu que ninguém tinha atacado ou acusado o Conselheiro, então, não 

havia condição dele usar da palavra sob este fundamento. 

 

Sergio Lazzarini – Insistiu, dizendo que a Presidência em várias oportunidades dá direito de 

palavra a quem é citado e nunca falou em ataque. Não disse que foi atacado, mas queria 

justificar, porque o Conselheiro Fasanaro o mencionou e tinha direito de resposta. Houve uma 

citação de comportamento seu em que faltaram alguns esclarecimentos, que tinha obrigação 

de dar ao Conselho. 

 

Presidente – Concordou, mas antes concedeu a palavra ao Conselheiro inscrito. 

 

Severiano Atanes Neto – Disse acreditar que estava bem claro que se tratava mais de um 

assunto político, e neste caso era difícil prever o que vai acontecer na próxima eleição. 

Provavelmente os grupos menores crescerão; e teremos maior número de grupos e esses 

grupos mais fortes. O sistema eleitoral, da maneira que está sendo colocado vai incentivar as 

coligações. De maneira que os grupos que têm interesse num número maior de associados na 

sua chapa terão, através das coligações, muito mais condições participar ativamente e obter 

um resultado produtivo excelente para os grupos que assim agirem. Disse que a aplicação 

imediata ou não para ele era indiferente, mas sendo agora, as coligações definirão 

perfeitamente o resultado das eleições e o futuro do Clube. 

 

Sergio Lazzarini – Primeiro, pediu desculpas pelas suas intervenções reiteradas para 

defender o seu ponto de vista. Passou a justificar o precedente citado pelo Conselheiro 

Fasanaro. Também desculpou-se com aqueles que não são da área jurídica, que não têm 

obrigação de ficar discutindo assuntos jurídicos, porque o jurídico tem essas variações, tem o 
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juridiquês, têm acórdãos do Tribunal, acórdãos de outro. Disse que é realmente um 

democrata, acredita no respeito às leis e sempre pautou a sua posição, inclusive como 

Presidente da Mesa em dois mandatos, respeitando o direito de todos, das minorias e das 

maiorias e daqueles que são partícipes do processo político O Conselheiro Fasanaro falou que 

em 2003, claro que o Presidente Manssur já ia trazer o precedente. Lembrou que houve uma 

eleição à época que era Presidente e o sistema era majoritário, quem tinha mais votos ganhava 

a eleição. O grupo do qual fazia parte ganhou a eleição com 100% dos votos e os outros 

inúmeros representantes do Corpo Associativo foram derrotados, por uma imperfeição do 

sistema eleitoral. Imperfeição porque, já dizia a Constituição de 1988 que o sistema eleitoral 

parlamentar é proporcional, e não aplicávamos o sistema proporcional. Coerentemente com 

os seus princípios democráticos, sem querer favorecer ninguém, até porque seu grupo tinha 

sido favorecido e dizia para não mexer nisso por ter ganhado tudo. E tomou a iniciativa de 

fazer uma alteração em 2003, e que é um precedente do qual se orgulha e não se envergonha, 

porque instituiu a eleição proporcional no Clube, sistema pelo qual muitos dos Conselheiros 

que estão em Plenário foram eleitos. Não fosse a sua iniciativa de aplicar a Constituição 

imediatamente, naquela época, muitos não estariam aqui hoje. Portanto, não tem do que se 

envergonhar de ter aplicado a Constituição Brasileira, de ter instituído contra sugestões de 

companheiros seus, a proporcionalidade das eleições, que a seu ver continua a se orgulhar 

disso, é um progresso dentro do Esporte Clube Pinheiros. Referiu que quando era Presidente 

do Conselho, ocupava a Presidência da Diretoria o Conselheiro Sergio Fuchs Calil, e a Vice-

Presidência o Conselheiro Antonio Moreno Neto. Sergio Fuchs Calil faleceu no exercício do 

mandato e quem deveria assumir era o Antonio Moreno, mas ele tinha concorrido à eleição e 

não foi eleito Conselheiro. Seus companheiros de grupo disseram para convocar uma eleição, 

pois elegeriam o Presidente e Vice, já que tinham ganhado 100% das vagas. Pensando os 

destinos do Clube, negou-se a fazer esta mudança política de momento e assegurou a posse 

do Conselheiro Antonio Moreno como Presidente do Clube, não se envergonhando dessa 

decisão. Salientou que quando vem aqui falar que um sistema eleitoral tem que ser mudado, 

com as cautelas que tem que ser mudado, não está pensando em interesse próprio, não é 

candidato a nada, mas no futuro do Clube, por isso que vem defender coerentemente a 

Constituição Federal. Se não fosse a Constituição Federal, a comissão pluripartidária 

designada pelo Conselho, que colocou o artigo 34, que será votado hoje, dizendo que o 

princípio da anualidade deverá ser observado, estamos discutindo uma emenda, que diz que 

vai entrar em vigor agora. Todos se esquecem do trabalho feito pela comissão. 

 

Presidente – Lembrou que no trabalho da Comissão não constou a questão da anualidade, foi 

uma emenda colocada pelo Conselheiro Guilherme Reis. 

 

Sergio Lazzarini – Disse que sabia que o Sr. Presidente não tinha colocado aquela emenda, 

mas estava defendendo a tese. Tendo o Conselheiro Moreno pedido um aparte, ao conceder 

disse: o senhor me deve essa, o senhor foi Presidente deste Clube porque dei posse ao senhor. 

 

Antonio Moreno Neto – Argumentou que o orador tinha se enganado em sua colocação, 

porque foi eleito em 2000, quando sua chapa teve a maioria no Clube e sua posse foi em 

2001. Portanto, não lhe devia nenhum favor, porque foi candidato eleito pelos associados, 

aliás, o mais bem votado em 2000. E sua posse foi em 2001. O grupo do Conselheiro 

Lazzarini ganhou em 2002, na vigência do seu mandato, então, sua posição estava errada, a 

sua colocação estava enganada. 
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Sergio Lazzarini – Negou que estivesse enganado. 

 

Presidente – Interveio, dizendo que não era isso que estava em discussão. 

 

Antonio Moreno Neto – Enfatizou que só queria corrigir, porque ninguém estava devendo 

nada. Em segundo lugar, como o orador explanou que defende as minorias, ponderou que o 

número de candidatos igual ao número de vagas favorece as minorias, e o Conselheiro Sergio 

foi contrário. E naquela oportunidade o senhor foi a favor. Então, estava lhe parecendo que 

existia um oportunismo diferente, porque naquela época, se era a favor das minorias para 

fazerem chapas e haver democraticamente mais representação no Clube, agora era contra, 

para manter uma maioria com uma vez e meia. Como o Conselheiro Lazzarini contestou o 

período de sua eleição, esclareceu que tinha eleito Conselheiro em 2000 e Vice-Presidente em 

2001. O Presidente Calil faleceu no final do mandato, em 2003, e o grupo do Conselheiro 

Sergio tinha ganhado a eleição em 2002. Assumiu a Presidência da Diretoria na sequência. 

Então, ele estava enganado. 

 

Sergio Lazzarini – Disse, então, que não se envergonhava de ter adotado atitudes 

democráticas e continua não me envergonhando, tendo consciência de que pensou, pensa e 

pensará nos destinos do Clube sem nenhum partidarismo. Quando o Conselheiro Moreno diz 

se vai ter uma chapa minoritária, chapas menores ou chapas maiores realmente isso não o 

preocupa. Não se sabe o que vai acontecer, estão jogando no escuro. O que o preocupava, 

como um democrata que é e que não proporia coisas de último momento, é que o Conselho 

tivesse votado uma reforma eleitoral nos estertores de cada sessão, passando da meia-noite, 

com menos de 1/3 dos Conselheiros votando, porque a maioria vai embora. Se votaram bem 

ou mal, não sabia. Talvez muitos se arrependam de ter aprovado na correria, de madrugada 

coisas que não sabem que votaram. 

 

Presidente – Afirmou que isso não ocorreu; não foi aprovado de madrugada e que retirava 

veementemente aquela colocação do Conselheiro Sergio. 

 

Sergio Lazzarini – Discordou, dizendo que todas as sessões terminaram de madrugada. 

 

Presidente – Enfatizou que foram feitas duas reuniões, hoje estavam na terceira. As três 

modificações básicas de suplência, de número de candidatos por chapas e de se integrar a 

chapa coincidentemente com o número de candidatos foram votadas a tempo e hora. Esta 

última que avançou, que era o último artigo, por colocação do Conselheiro Lazzarini e depois 

daria as explicações cabíveis com relação ao precedente que o Conselheiro citou, é que 

suspendemos, porque o Conselheiro Célio, roborado por ele, acentuara que tinha precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça. Hoje ele já reformou que é para o Supremo Tribunal Federal, 

em contraposição a um estudo que a Presidência havia trazido. Então, adiamos e estamos às 

21:30 discutindo a tempo e hora esse último artigo. Mas os outros, nem poderia ser de 

madrugada, porque há que se terminar meia-noite as reuniões. 

 

Sergio Lazzarini – Argumentou que o Sr. Presidente reiteradamente pede prorrogação da 

sessão meia-noite, consta das Atas. Mas isso não tinha importância. O que queria dizer é que 

quem vota meia-noite e quem fica presente até este momento sabe como é reduzido o número 
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de votantes. E se preocupa com o futuro do Clube, há quem se preocupe com voto de louvor e 

voto de pesar até sessão chegar depois da meia-noite. Essa não é sua preocupação, a sua são 

os destinos do Clube. E quando falou que agiu desta maneira, teve a iniciativa de colocar o 

sistema proporcional representativo. Não se arrepende e muitos dos Conselheiros foram 

eleitos graças a essa alteração. Segundo, quando o Conselheiro Sergio Calil faleceu, alguns 

amigos ou não tão amigos sugeriram que não desse posse ao Conselheiro Antonio Moreno. 

 

Presidente – Disse que nunca tinha feito aquilo com o Conselheiro Sergio na Presidência, e 

não permitiria que ele fizesse, porque estava descumprindo o que estabelece o Regimento 

Interno. 

 

Sergio Lazzarini – Respondeu que não estava descumprindo; fora citado pelo Conselheiro 

Fasanaro. 

 

Presidente – Disse que aquela questão já tinha sido esclarecida pelo Conselheiro Antonio 

Moreno, mas não estava em discussão. Pediu que o orador concluísse, pois já era a quarta vez 

que ocupava a tribuna, não hoje, somadas as anteriores. E nunca fizera isso com ele no 

exercício da Presidência. Talvez o Conselheiro tivesse com relação à sua a pessoa certo dom 

de fazer esses questionamentos, coisa que nunca fez. Mas isso fica para o seu foro íntimo.  

 

Sergio Lazzarini – Disse que o Conselheiro Fasanaro o citou nominalmente e estava 

explicando e justificando o que fez, e que falou, fala e falará quantas vezes forem necessárias 

e é um direito seu de Conselheiro. 

 

Presidente – Deixou claro que esse direito será sempre assegurado. 

 

Sergio Lazzarini – Completou, dizendo que é Conselheiro há mais de 30 anos, é Conselheiro 

vitalício e vai falar toda vez, a menos que o Sr. Presidente casse sua palavra, para não lhe 

deixar expor. 

 

Presidente – Jamais. 

 

Sergio Lazzarini – Então, estou expondo, já que se falou em processo eleitoral, eu instituí 

processo eleitoral, de minha iniciativa, proporcional. Coibi uma eleição, o sistema que nós 

éramos majoritários. Fizemos 100%. Eu assegurei a posse do Dr. Antonio Moreno, muito 

embora muitas vozes falaram que eu não deveria deixá-lo tomar posse, deveria fazer eleição. 

Estou falando e reiterando, para lembrar quem se esqueceu disso. Quando venho nesta 

Tribuna falar e vou falar quantas vezes forem necessárias, não venho falar em interesse 

pessoal, porque quando pude agi no interesse do Clube Pinheiros E mais uma vez, hoje, 

venho dizer que estamos defendendo a anualidade eleitoral, que não é invenção nossa, que 

está na Constituição Brasileira, que está nas leis brasileiras e que essa anualidade, eu quero 

chamar bem atenção dos senhores... O senhor não vai censurar as minhas palavras, eu falo o 

que quiser. 

 

Presidente – Não vou censurar, mas o senhor volta a um tema que o senhor já observou. O 

senhor conhece o Regimento. O senhor foi citado por uma colocação do Dr. Fasanaro e já 

respondeu. O senhor está se utilizando novamente da Tribuna para reiterar o que o senhor já 
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dissera e o Regimento diz que o Conselheiro que já se manifestara a respeito de uma matéria 

está impedido de fazê-lo outra vez. 

 

Sergio Lazzarini – Eu fui citado, Sr. Presidente. 

 

Presidente – Eu pediria essa colaboração, porque como Parlamentar eu também sei o que se 

chama obstrução de Plenário, eu pediria, por favor, que o senhor concluísse. 

 

Regina Helena Secaf (aparte) – Perguntou ao Conselheiro Sergio Lazzarini por que as 

mudanças do Regimento das Eleições antes dessa proposta foram feitas a partir de um ano da 

votação. 

 

Presidente – Perguntou se Conselheiro Lazzarini entendia que caberia um aparte quando ele 

estava usando a tribuna pelo fato de o Conselheiro Fasanaro ter mencionado o seu nome. 

 

Sergio Lazzarini – Disse que num regime democrático, por que não deixar? 

 

Presidente – Permitiu, dizendo que colocava aquela situação para que todo o Plenário 

verificasse o posicionamento. Aduziu que o Conselheiro se manifestou na sessão passada. 

Hoje ele pediu a palavra, porque o Conselheiro Fasanaro entendeu de fazer uma manifestação 

que oportunamente ele, Presidente, iria fazer. Com base nisto, ele usou do direito regimental 

de fazer essa resposta. E a Conselheira Secaf pedia um aparte não com relação à menção do 

Conselheiro Fasanaro, mas sobre o mérito do que o Conselheiro Lazzarini já falara. Isso não é 

regimental. Ele, quando sentado aqui não permitiria. Então não era cabível, porque a 

Conselheira estaria permitindo a ele se manifestar novamente, sobre uma matéria que já 

exauriu de forma muito clara na reunião passada e hoje também. Como a Conselheira Regina 

Helena Secaf entendeu que a Presidência estava vetando o aparte, esclareceu que estava 

apenas esclarecendo a impropriedade; não se tratava de um aparte sobre a manifestação dele 

por ter sido citado pelo Conselheiro Fasanaro, era um aparte sobre o mérito, que a 

Conselheira poderia ter feito na sessão anterior, quando ele falara sobre o mérito da matéria. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Referindo-se à sessão de 2003, em que foi 

mudada para proporcionalidade, perguntou se, diferentemente do que se estava assistindo 

nesta alteração do Regimento Eleitoral, aquela versão de proporcionalidade não foi aprovada 

com unanimidade ou com expressiva maioria. 

 

Sergio Lazzarini – Respondeu que sim, porque era de conveniência, oportunidade e 

observava a Constituição Federal. Acrescentou que estava justificando a sua iniciativa, em 

razão da manifestação do Conselheiro Fasanaro, justificou o porquê, como agiu e não se 

arrependia. Nunca defendeu, quando a Presidência do Conselho, interesses de grupos, mas, 

sim, do Pinheiros.  

 

Presidente – Apelou ao Conselheiro Sergio que concluísse, pois todos já tinham entendido 

sua posição. 
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Célio Cássio dos Santos (aparte) – Lembrou que em 2003, quando o Conselheiro Lazzarini 

propôs e capitaneou a mudança, a propósito de se estar tratando acerca da anualidade neste 

momento, visava justamente proteger as minorias que não estavam protegidas àquela ocasião. 

 

Presidente – Alertou o orador que aquele aparte era a mesma situação da Conselheira Regina 

Secaf. 

 

Sergio Lazzarini – Antes de concluir, pediu ao Sr. Presidente que continuasse sendo 

absolutamente imparcial em encaminhar a situação. Finalizando, reafirmou que sua 

proposição era de que esta alteração do Regimento Eleitoral tivesse um ano para que 

pudessem verificar se não cometeram grandes erros. E que haja tempo para modificá-la. Se os 

Conselheiros quisessem votar a entrada em vigor imediatamente, este não seria seu voto. E 

depois, não se arrependeu até hoje dessas posições, não se arrependerá. Provavelmente 

muitos se arrependam depois que fosse feito no afogadilho.  

 

Guilherme Domingues de Castro Reis – Manifestou-se não apenas em defesa de sua 

emenda, mas esclarecendo que ela tinha autor: Guilherme Domingues de Castro Reis. A 

propósito de um Sr. Conselheiro ter feito questão de lembrar o Plenário a respeito, disse que é 

Suplente de Conselheiro como muito orgulho. Quiseram os associados lhe dar dois anos para 

ganhar experiência e veio aqui com muito orgulho, de representar os pais, as mães, os jovens 

do Futebol Menor. Explicou que fez essa emenda, porque lendo o projeto de alteração 

entendeu que ele trazia enormes contribuições, aperfeiçoava o processo eleitoral, tornava o 

voto mais qualificado, dirimia aquelas dúvidas e questionamentos que muitos tinham com 

relação ao sistema de rodízio de Suplentes, tirava aquela ideia, objeto de outra emenda de sua 

autoria, de extirpar a categoria dos Veteranos, que tem que ser preservada e enaltecida. 

Portanto, entendia e continua entendendo que a proposta de alteração é boa, positiva e por 

que não aprová-la já? Quanto ao princípio da anualidade, da anterioridade, o Presidente 

Manssur tinha colocado muito a questão, trouxe inclusive um precedente do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, que claramente afirma não se aplicar o artigo 16 às entidades 

privadas. E ele, orador, fez questão de trazer um precedente do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, da 8ª Câmara de Direito Privado, da Relatoria do eminente Desembargador 

Ribeiro da Silva, que, em 05/09/2012, tratando de uma associação, no acórdão no seu voto, 

que foi seguido pelos demais pares, Desembargador Luís Ambra e Pedro de Alcântara, afirma 

claramente: quanto ao artigo 16, da Constituição Federal, a sentença bem observou que o 

princípio da anualidade direciona-se aos pleitos realizados pelo Poder Público e não para 

entes privados, esses regidos por seus atos constitutivos. Então, a discussão aqui é se temos 

ou não autonomia, soberania para decidir o que é melhor para o Clube. Foi isso que o guiou e 

que o fez apresentar a emenda. Disse que não tinha dúvida quanto à não aplicação do artigo 

16, porque também o legislador federal, quando criou o princípio da anualidade falou 

claramente em um ano, porque o processo eleitoral geral inicia-se um ano antes, com 

alistamento dos eleitores, com as convenções partidárias, com a votação, diplomação. Mas o 

processo eleitoral do Clube não começa um ano, mas 30 dias antes, com a publicação do 

Edital. Então, sequer o processo eleitoral teria se iniciado, então, estaríamos atendendo o 

princípio da anterioridade. Por isso defendia a aprovação de sua emenda, no seu entender 

importante, positiva e que contribuirá, sim, para o processo eleitoral do Clube. 
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Regina Helena Secaf (aparte) – Perguntou por que, então, todas as outras modificações das 

eleições foram feitas para viger depois de um ano. 

 

Guilherme Domingues de Castro Reis – Respondeu que não se moveu por isso, mas por 

precedentes, porque achava importante que as regras que aperfeiçoam o processo eleitoral 

fossem aplicadas já. Sua emenda não tinha outro propósito senão o bem do Clube. 

 

Presidente – Consultou o Plenário, que entendeu que a matéria estava devidamente 

esclarecida, assim, deu por encerrada a discussão. Antes de passar à votação, prestou alguns 

esclarecimentos que entendia oportunos, assim se manifestando: Foi dito aqui a respeito da 

alteração do sistema eleitoral para votação proporcional, que foi consagrada nesta Casa, a 

iniciativa era da Presidência do Dr. Sergio Lazzarini. O que quero esclarecer aos senhores é 

que não foi apenas deste único dispositivo, a resolução está em meu poder e foi alteração do 

Regimento para Eleição Parcial, Regimento que está em vigor hoje por inteiro foi objeto 

desta Resolução 31/2003, datada de 24/11/2003. Posteriormente, no dia 26/04/2004, para que 

se computasse na formação do quociente eleitoral também os votos em branco e também se 

criasse a representatividade de chapa, este Regimento Eleitoral por inteiro foi aprovado, para 

viger a partir de então. Antes mesmo da segunda votação, o honrado Sr. Presidente da 

oportunidade, no dia 15/04/2004, e publicado em jornal de circulação em São Paulo, 

convocava, praticamente até antes da segunda votação, que foi em 30/04, a eleição foi 10/05, 

portanto, com 10 dias de antecedência, a segunda, mas, antes mesmo da segunda, o Sr. 

Presidente de então, honrado Sr. Presidente já convocava a eleição, com base em todo 

Regimento Eleitoral. E a Revista da época trazia o editorial, ilustre Sr. Presidente da época já 

anunciando isso, e dizia: para essa eleição traremos duas novidades, que é como foi dito aqui, 

o sistema proporcional e outras do quociente eleitoral. Trago isto à colação dos senhores 

apenas para ficar esclarecido, não houve uma alteração pontual, foi alteração do Regimento 

por inteiro. Aprovado no dia 30/04/2004, a preceder a eleição que ocorrera no dia 

10/05/2004, portanto, com 10 dias de antecedência esta Casa aprovou por inteiro o 

Regimento Eleitoral e ele passou a viger para regular as eleições de 2004. Esses eram os 

esclarecimentos que me senti na obrigação de trazer. Agora, portanto, nós iremos votar esse 

último artigo. A emenda do Conselheiro Guilherme Domingues de Castro Reis diz o seguinte: 

As alterações promovidas neste Regimento entrarão em vigor, na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. Por seu norte, suportados pelo Conselheiro Sergio 

Lazzarini, há a proposta no sentido de que as alterações seriam aprovadas, mas passariam a 

viger apenas, não para esta eleição, mas para a subsequente, que seria em 2018. Razão pela 

qual vou colocar desta forma, tendo claramente o que foi discutido. 

 

Roberto Gonçalves La Laina – Reiterando sua posição predefinida, no sentido que esse 

assunto deve ser deliberado em Assembleia Geral, e recomendando que isso fosse ratificado, 

absteve-se de votar a matéria. 

 

Presidente – Por dever de consciência e coerência científica, colocou à disposição para 

consulta, e até em razão dessa situação, a obra Código Civil comentado, coordenado pelo 

Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Antonio Cezar Peluso, a qual se abeberou 

para trazer o precedente do Tribunal de Justiça de Minas. Desconhecia o precedente do 

Tribunal de Justiça de São Paulo. Neste artigo está claro que os clubes têm a autonomia, só 

para responder, o Dr. Arruda na oportunidade já tinha prestado esses esclarecimentos, esse 
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artigo diz claramente, sob pena o Estatuto deve conter o modo de constituição em 

funcionamento de órgãos deliberativos. E o Estatuto obviamente tem autonomia, de acordo 

com o artigo 217, para fazer valer este princípio. Submeteu ao Plenário a emenda do 

Conselheiro Guilherme Domingues de Castro Reis.  

No encaminhamento da votação, esclareceu ao Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira que 

aquela modificação não estava sendo imposta; seria votada.  

Como houve dificuldade para apurar o resultado, mesmo tendo sido feita inversão, o 

Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, acompanhado pelo Conselheiro Eduardo 

Ribas Oliveira Machado, pediu verificação da votação. 

Feita a verificação nominal, o Sr. Presidente proclamou o resultado, tendo a emenda sido 

aprovada por 66 contra 56 votos. 

É a seguinte a redação do artigo 34 aprovada em primeira discussão: 

 

Art.34 – As alterações promovidas neste Regimento entrarão em vigor, na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Presidente – Para compor a Comissão de Redação, indicou o Conselheiros José Geraldo 

Louzã Prado, Francisco Carlos Collet e Silva e Luiz Eduardo do Amaral Cardia. E, dada a 

envergadura do trabalho, indicou para auxiliar a Comissão os Conselheiros José Roberto 

Coutinho de Arruda, Francisco Antonio Vassellucci Filho e Guilherme Domingues de Castro 

Reis, tendo o Plenário acolhido a indicação. Informou que para a segunda discussão e redação 

final convocaria uma Reunião Extraordinária cumulada com a Reunião Ordinária para 

apreciação do Orçamento de 2016, para evitar mais uma convocação. 

 

 

Item 7 -  Várias. 

Regina Helena Secaf – Abordou um episódio recentemente havido no estacionamento da 

Rua Tucumã, em que uma associada teve seu veículo arrombado, quebraram o sistema de 

segurança e furtaram estepe e óculos de sol. Contou que essa associada teria sido destratada 

pelo funcionário Sr. Wilson, que teria dito que faria um RO caso ela não se acalmasse. Já o 

Chefe da Segurança, Sr. Bispo, teria chegado perguntando onde a associada tinha ido antes de 

chegar ao Clube. Reclamou da total falta de protocolo de atendimento dos dois primeiros 

funcionários, perguntando se nunca foi feita uma atualização de protocolo. Em contrapartida, 

o funcionário Marcio prestou o devido atendimento à associada, acompanhando-a na 

elaboração do R.O. Pediu autorização da Diretoria para assistir à gravação feita pelas câmeras 

do estacionamento, já que o Sr. Bispo informou que não dá para ver nada. Perguntada pelo 

Conselheiro Eduardo Ribas Oliveira Machado se os três funcionários tiveram uma atitude 

ruim, respondeu que o Sr. Marcio foi muito educado e se dispôs a acompanhar a associada 

para fazer o RO. Passando a outro assunto, perguntou por que ela tem que assinar um termo 

de confidencialidade quando consulta um documento disponibilizado pela Diretoria, pois 

entende que pelo menos os Conselheiros têm que saber do conteúdo de contratos. A seu ver, 

inclusive os associados deveriam ter acesso a todos os documentos, inclusive vêm e assistem 

as reuniões. Comentou que recentemente viu alguns contratos complicados que foram, por 

exemplo, assinados em 2010 até 2013, o que parece seja proibido pelo Estatuto, que 

estabelece que tem que ser anual. Outra questão é com relação a alguns contratos feitos com 

dispensa de licitação. Pediu para consulta das planilhas de dispensa de licitação dos últimos 
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seis anos. Prosseguindo, pediu providências da Diretoria com relação a goteiras existentes no 

4º andar do Conjunto Desportivo, e sugeriu a implantação de citronela no Clube.  

 

Claudia Nemoto Matsui – Também tratando do estacionamento, perguntou por que não há 

instalação de câmeras de segurança em toda a na garagem da Tucumã, só na entrada e saída. 

Sabe-se que na nova garagem da Faria Lima existem várias câmeras. Ponderou que talvez 

minimizasse o número de ocorrências se o Clube instalasse mais câmeras. Quanto aos 

automóveis Sem Parar, os associados deveriam ter algum tipo de cadastro, porque hoje se 

você tiver o dispositivo Sem Parar, embica o carro e a cancela abre, não é preciso abrir o 

vidro, que pode ser escuro e esconder um mau elemento. Sugeriu que seja feito um estudo 

sobre uma eventual cobrança ou um registro da carteirinha na entrada do estacionamento. 

Seria um pouco mais complicado, mas teriam que ser estudadas algumas medidas para 

minimizar esse tipo de ocorrência. 

 

Dulce Arena Avancini (aparte) – Disse que a Conselheira estava enganada quanto à portaria 

da Tucumã, porque lá existem câmeras, inclusive seu carro já foi abalroado na garagem, 

pediu a gravação e viu o que aconteceu.  

 

Claudia Nemoto Matsui – Respondeu que nem em todos os corredores há câmeras. Tendo a 

aparteante afirmado que há câmera na entrada e saída, disse que não é só da entrada e saída. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto – Para completar a informação, disse que na proposta 

orçamentária do próximo ano será votada a aquisição de 293 câmeras  

 

Claudia Nemoto Matsui – Informou que leu a Proposta Orçamentária. O fato é que deveria 

ter algum plano emergencial, porque há algum tempo, numa terça-feira, às 10:00 horas, uma 

associada foi abordada por um assaltante, estaria com um rolex. Então, não precisa esperar 

para resolver isso. No ano que vem talvez exista alguma medida de emergência pelo menos 

para minimizar esse tipo de fato. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto – Ponderou que é só uma escolha entre comprar sem 

licitação ou aprovar no Conselho. 

 

Claudia Nemoto Matsui – Mesmo assim, disse que a falta da câmera não impede de ser 

estudado o cadastro, o registro do Sem Parar. Uma coisa não anula a outra. São medidas que 

podem ocorrer antes da aquisição das câmeras. 

 

Regina Helena Secaf (aparte) – Pediu que a Diretoria informasse quantas câmeras existem 

atualmente. Perguntou se a oradora tinha esta informação. 

 

Claudia Nemoto Matsui – Respondeu que não sabia, teria que estudar os números do Clube, 

mas não é membro da Diretoria, apenas Conselheira. Ademais, esse dado não era relevante 

para a discussão hoje. Talvez o Presidente Cappellano ou outro membro da Diretoria pudesse 

responder a questão. Perguntada pelo Conselheiro Severiano Atanes Neto, respondeu que 

totalmente a favor do sistema Sem Parar, mas entende que há medidas que podem ser 

tomadas, por exemplo, há clubes, empresas que fazem o cadastro prévio de todos os 

associados e funcionários que têm utilizam esse sistema. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Pediu esclarecimentos da Diretoria sobre a compra 

de raias das piscinas, pois tomou conhecimento de que essas raias foram compradas de 

empresa pertencente a um Conselheiro e Diretor do Clube, inclusive a Comissão de Esportes 

tem um dossiê sobre esse assunto, no Conselho. Lembrou que o Estatuto do Clube proíbe a 

compra de material e a contratação de Conselheiros, portanto é hora de investigar o caso. Se 

for confirmada esta grave ocorrência, a Diretoria tem que restituir o dinheiro ao Clube, os 

responsáveis. 

 

Sergio Cajado de Oliveira Gasparini (aparte) – Pediu que o orador declinasse o nome da 

empresa e do Conselheiro. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Respondeu que o dossiê estava no Conselho e pediu 

ao aparteante que procurasse saber a respeito. 

 

Dulce Arena Avancini (aparte) – Disse que o Conselheiro devia conhecer a empresa, 

porque é a única fabricante do produto no Brasil. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Comentou que soube ter havido uma triangulação; o 

material teria sido comprado de uma empresa de terceiros, que vende desde parafuso até linha 

de costura.  

 

Cezar Roberto Leão Granieri – Elogiou uma amostra que estaa acontecendo no pátio do 

Jardim da Infância Tia Lucy, com coisas da natureza, esporte, saúde, invenções que mudaram 

o mundo, animais, meios de transporte, sistema solar. Convidando os Conselheiros para 

prestigiar o evento. Mesmo não estando no Expediente, propôs voto de louvor à professora e 

diretora da Escolinha, Regina Delduque, extensivo a todas as professoras e ao Clube pela 

realização. Voto aprovado. 

 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Transmitiu pedido de associados praticantes de 

Natação, no sentido de que recoloquem o espaldar que havia na piscina coberta, que foi 

retirado durante a reforma. Ainda com relação à Natação, disse que foi informada que foi 

feito ou está sendo terminado um respeito da frequência dos associados nas raias. Ocorre que 

durante muito tempo as raias destinadas aos associados têm ficado vazias, enquanto as raias 

daqueles que praticam esporte ou mesmo dos atletas ficam sobrecarregadas. Então, que a 

Diretoria se posicione e comunique aos associados o resultado dessa pesquisa, o mais breve 

possível. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Disse que pretendia se manifestar a respeito, pois o 

equilíbrio feito está equivocado. O associado não comprometido com nenhuma atividade da 

Natação está tendo mais espaço do que o associado, não atleta, associado Master e pessoal 

inscrito na seção Master. E o pessoal que pratica Natação duas, três vezes com o professor 

Alexandre e os outros. 

 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro – O segundo assunto que abordou foi com relação à 

presença em Plenário de alguns pais de alunos na sessão anterior e nesta. Como Conselheira, 
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pediu que a Diretoria se posicionasse, esclarecendo o que realmente está acontecendo na 

Seção e as ações tomadas a respeito. 

 

Presidente – Comprometeu-se a ler em Plenário a resposta da Diretoria a respeito desse 

assunto. 

 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Agradeceu, dizendo que os associados têm perguntado 

e ela não tem a informação correta. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Referindo-se à ocorrência no estacionamento, lembrou 

que o Conselheiro Eduardo Collet havia se manifestado no sentido de que a previsão 

orçamentária trará em seu bojo proposta de recursos para a compra de câmeras para o 

estacionamento antigo, que não está equipado de câmeras por completo. Sugeriu que a 

Diretoria, sua Área Administrativa e a Adjunta de Segurança instituíssem uma comissão para 

estudar a questão da segurança no Clube, para evitar que ocorra o pior. Inclusive, a respeito 

da insegurança pública, comentou que recentemente sofreu uma tentativa de assalto, com 

bandidos armados, inclusive sua mãe presenciou a ocorrência e teve que ser hospitalizada 

com suspeita de infarto, mas passa bem. Nessa questão de segurança pública, a prevenção é 

muito importante. Hoje em dia a cidade de São Paulo e o País como um todo vivem um caos 

na segurança pública e o Clube deve ter uma prevenção. Como fizera à Presidência do São 

Paulo Futebol Clube e ao CEO do São Paulo, sugeriu à Diretoria institua um projeto de 

governança corporativa, que segundo o IBGC divulga é o sistema pelo qual as organizações 

são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre 

proprietários, no caso de empresas, e em nosso caso, associados, conselhos de administração, 

diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de governança corporativa convertem em 

princípios, em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

utilizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para sua 

perpertuidade. Então, o Pinheiros pode capitanear um projeto inovador no Brasil de 

governança de um clube social-esportivo e que seria muito importante darmos o exemplo. 

 

Roberto Höfling – Falou a respeito do lago do Clube, situado em frente ao Restaurante 

Japonês, explicando que antigamente ele era alimentado pelas águas do lençol freático 

proveniente das chuvas. Com o passar do tempo o lençol freático abaixou e o lago secou, 

então, resolveram impermeabilizar o fundo com mantas impermeabilizantes, com intuito de 

nele se criar peixes. Ora, criar peixes em água parada é muito difícil, devido à grande 

quantidade de algas que se proliferam e rouba oxigênio da água, indispensável aos peixes. 

Para tentar remover as algas colocaram cinco filtros, que acabam entupidos. E para desentupi-

los promovem a retrolavagem do filtro, jogando a água suja na rua, provocando desperdício 

de água, que atualmente é um bem precioso. Como a função desse lago é exclusivamente 

decorativa, não se justifica fazer um tanque com dois metros de profundidade com volume 

enorme de água parada, cuja manutenção é muito cara. Há cerca de 10 anos o tanque não é 

limpo, pois para limpá-lo é necessário esvaziá-lo e depois repor toda água, que é cerca de 2 

mil metros cúbicos de água. Propôs à Diretoria que transforme o lago em um espelho d’água, 

com águas transparentes, onde os peixes serão visíveis, que tornará uma grande atração para o 

Clube. 
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Regina Helena Secaf (aparte) – Em face da crise no sistema de abastecimento de água, 

perguntou se o mais importante é a água do povo, ou tornar o lago do Clube em espelho. 

 

Roberto Höfling – Informou que se transformássemos o lago num espelho, a quantidade de 

água seria mínima, seria fácil manutenção e o consumo seria mínimo. 

 

Regina Helena Secaf – Agradeceu. 

 

Presidente – Declaro encerrados trabalhos às 22:50 horas, informando o número de 

Conselheiros que assinaram a lista de presença.  

 

 
* * * 

 
 
 
Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 655ª Reunião Extraordinárias do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 01 de fevereiro de 2016. 
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